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III. Kormányrendeletek

A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 13.  § tekintetében a  tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi  
CCXIV. törvény 18. § c) pontjában,
a 4., 7–9., 13., 19. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1–3., 5., 6., 11., 12. és 16. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  biztosító, a  biztosító egyesület rendkívüli bevételként és rendkívüli ráfordításként a  Tv.-nek 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi  
CI. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti tételeket mutatja ki.
(2) A  biztosító, a  biztosító egyesület az  (1)  bekezdésben meghatározottak helyett a Tv. 2015. július 4-től hatályos 
rendelkezéseit is alkalmazhatja. E  döntéséről a  számviteli politikájában kell rendelkezni, és azt be kell mutatnia 
a kiegészítő mellékletében.”

2. §  A Biztkr. a következő 18/D. §-sal egészül ki:
„18/D. § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  §-ával megállapított 7/A.  §-t, 3.  §-ával megállapított  
1–3. és  5. számú mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

3. § (1) A Biztkr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Biztkr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Biztkr. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Biztkr. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) 
Korm. rendelet módosítása

4. §  A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Alapkr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„1.  § (1) A  rendelet hatálya kiterjed a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi  
CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) alapján működő Országos Betétbiztosítási Alapra (a  továbbiakban: 
OBA), az  önkéntes betétbiztosítási alapokra és intézményvédelmi alapokra (a  továbbiakban együtt: önkéntes 
alapok), a  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján működő Befektető-védelmi Alapra (a  továbbiakban: 
Befektető-védelmi Alap), a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szanálási törvény) alapján működő Szanálási 
Alapra (a  továbbiakban: Szanálási Alap), valamint a  tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes 
kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény alapján működő Kárrendezési Alapra (a továbbiakban: 
Kárrendezési Alap).
(2) Az  OBA, az  önkéntes alapok, a  Befektető-védelmi Alap, a  Szanálási Alap és a  Kárrendezési Alap a Tv. előírásait 
e rendeletben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.”

5. §  Az Alapkr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartalékot módosítja az előző üzleti év eredménye.”

6. § (1) Az Alapkr. 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A betétbiztosításból eredő bevételek között elkülönítetten kell kimutatni:)
„d) a  betétek kifizetésével kapcsolatban felmerült, hitelintézetekre, tagintézetekre vagy költségvetésre áthárított 
költségek miatti bevételek összegét.”

 (2) Az Alapkr. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  működési költségek között ráfordításonkénti bontásban kell kimutatni az  OBA működésével kapcsolatban 
felmerült általános igazgatási és fenntartási költségek összegét. Ide tartoznak a betétek kifizetésével kapcsolatban 
felmerült költségeknek és a  megelőzési költségeknek a  tagintézetekre át nem hárított összegei is. A  működési 
költségek tartalmazzák az  OBA megbízásos ügyleteivel kapcsolatban felmerült, továbbszámlázott költségek 
összegét. A  működési költségek nem tartalmazzák a  betétbiztosításból és a  nem betétbiztosításból eredő 
ráfordítások között kimutatott költségek összegét.”

 (3) Az Alapkr. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Tartalékot módosító tételként kell elszámolni a tárgyévet követő üzleti évben a tárgyévi eredmény összegét.”

7. §  Az Alapkr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartalékot módosítja az előző üzleti év eredménye.”

8. §  Az Alapkr. 16. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Tartalékot módosító tételként kell elszámolni a tárgyévet követő üzleti évben a tárgyévi eredmény összegét.”

9. §  Az Alapkr. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartalékot módosítja az előző üzleti év eredménye.”

10. §  Az Alapkr. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Tartalékot módosító tételként kell elszámolni a tárgyévet követő üzleti évben a tárgyévi eredmény összegét.”

11. §  Az Alapkr. 29/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartalékot módosítja az előző üzleti év eredménye.”

12. §  Az Alapkr. 29/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Tartalékot módosító tételként kell elszámolni a tárgyévet követő üzleti évben a tárgyévi eredmény összegét.”
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13. §  Az Alapkr. a 29/F. §-t követően a következő V. Fejezettel egészül ki:
„V. FEJEZET
KÁRRENDEZÉSI ALAP
Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
29/G. § (1) A Kárrendezési Alap az üzleti évről kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni.
(2) Az éves beszámoló a 8. számú melléklet szerinti mérleget, a 9. számú melléklet szerinti eredménykimutatást és 
a 29/K. § szerinti kiegészítő mellékletet foglalja magában. Az éves beszámolóval egyidejűleg a 29/L. § szerinti üzleti 
jelentést is el kell készíteni.
A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
29/H. § (1) A mérleg előírt tagolását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) A  készletek között kell kimutatni a  Befektető-védelmi Alap tagjának felszámolása esetén a  Kárrendezési Alap 
taggal szembeni követelése fejében kapott, a  Kárrendezési Alap tulajdonába került vagyontárgyakat is, ha azokat 
a Kárrendezési Alap nem saját tevékenysége céljára használja, hanem értékesíteni fogja.
(3) A  Befektető-védelmi Alap taggal szembeni követeléseként kell kimutatni a  Befektető-védelmi Alap tagjaitól 
igényelt éves befizetés összegét.
(4) Alapra átszállt követelésként kell kimutatni a  kárrendezésre jogosultak befektetési szolgáltatóval szemben 
fennálló azon követeléseit, amelyek ellenérték fejében törvény erejénél fogva a Kárrendezési Alapra átszálltak.
(5) Egyéb követelésként kell kimutatni minden olyan követelést, amelyet a  8. számú melléklet szerinti mérlegben 
nem kell külön tételként szerepeltetni.
(6) Az  állampapírok között kell kimutatni a  Kárrendezési Alap pénzeszközeiből a  – készpénzben, a  Kárrendezési 
Alap pénzforgalmi számláján tartott, továbbá a  kifizetések lebonyolítására elkülönített összegeken felüli – szabad 
pénzösszegeknek állampapír-vásárlásra fordított összegét.
(7) Az  egyéb értékpapírok között kell kimutatni a  Befektető-védelmi Alap tagjának felszámolása során 
a Kárrendezési Alap taggal szembeni követelése fejében kapott, a Kárrendezési Alap tulajdonába került kötvények, 
részvények és egyéb értékpapírok értékét.
29/I.  § (1) A  Kárrendezési Alap saját tőkéje a  jegyzett tőkét, a  tartalékot, az  értékelési tartalékot és a  tárgyévi 
eredményt foglalja magában.
(2) Jegyzett tőkeként kell kimutatni a létesítő okiratban ekként meghatározott összeget.
(3) Tartalékként kell kimutatni a 29/H. § (4) bekezdés szerinti követelések és a Kárrendezési Alap által a károsultak 
részére fizetendő kártalanítás miatti kötelezettségek összegének különbözetét. A  tartalékot módosítja az  előző 
üzleti év eredménye is.
(4) A  hosszú lejáratú kötelezettségek között külön kell kimutatni a  Kárrendezési Alap által kibocsátott kötvények 
miatt fennálló kötelezettségek éven túli összegeit.
(5) A  rövid lejáratú kötelezettségek között külön kell kimutatni a  Kárrendezési Alap által kibocsátott kötvények, 
a Magyar Nemzeti Banktól felvett áthidaló kölcsön és a Befektető-védelmi Alaptól a működési költségek átmeneti 
biztosítása érdekében kapott kölcsön éven belül lejáró összegét.
(6) A károsult ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között kell kimutatni a részükre fizetendő kártalanítás még ki 
nem fizetett összegét.
(7) Az  egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni minden olyan rövid lejáratú kötelezettséget, 
amelyet a 8. számú melléklet szerinti mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni.
Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
29/J. § (1) Az eredménykimutatás előírt tagolását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) A  kártalanításból származó bevételek között elkülönítetten kell kimutatni a  Befektető-védelmi Alap tagjai által 
teljesítendő (a Befektető-védelmi Alap tagjaitól igényelt) éves befizetés összegét.
(3) A kártalanításból származó ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni:
a) a kártalanítás kifizetésével megbízott hitelintézetnek fizetett lebonyolítási díj összegét;
b) a kártalanítás kifizetésével kapcsolatban felmerült egyéb költségek összegét.
(4) A tárgyévi költségeket a 9. számú melléklet szerinti bontásban kell kimutatni.
(5) A Kárrendezési Alap tárgyévi eredményeként – előjelének megfelelően – kell kimutatni az üzleti év bevételeinek 
és az üzleti évi ráfordításainak (költségeinek) különbözeteként adódó nyereség vagy veszteség összegét.
(6) Tartalékot módosító tételként kell elszámolni a tárgyévet követő üzleti évben a tárgyévi eredmény összegét.
Kiegészítő melléklet
29/K.  § A  Kárrendezési Alap éves beszámolójának kiegészítő mellékletében a  Tv. előírásainak értelemszerű 
figyelembevételén túlmenően be kell mutatni:
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a) kártalanításként az üzleti évben kifizetett összegeket, az előző év(ek)ben és az üzleti évben együttesen kifizetett 
összegeket, továbbá a  mérleg fordulónapja és a  mérlegkészítés időpontja között kifizetett összegeket, valamint 
a kártalanításként még ki nem fizetett összegeket;
b) a Kárrendezési Alap által kibocsátott kötvények, illetve felvett kölcsönök feltételeit és indoklását.
Üzleti jelentés
29/L.  § (1) Az  üzleti jelentés az  éves beszámoló adatainak értékelésével bemutatja a  Kárrendezési Alap valós 
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, és tájékoztat a  jogszabály, illetve az  igazgatóság által meghatározott 
feladatok végrehajtásáról, továbbá a Kárrendezési Alap jövőbeni feladatairól.
(2) Az üzleti jelentésben ki kell térni:
a) a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;
b) az igazgatóság által meghatározott feladatok teljesítésére és azok értékelésére;
c) a Kárrendezési Alap következő évi költségvetésére;
d) a  nem kártalanításból eredő bevételek és ráfordítások jelentős nagysága esetén azok jogcímenkénti 
bemutatására.
Könyvvizsgálat
29/M.  § A  Kárrendezési Alap éves beszámolójának felülvizsgálatára csak olyan kamarai tag könyvvizsgáló, 
könyvvizsgáló társaság választható, aki/amely megfelel a  Hpt. előírásai szerint a  könyvvizsgálóval szemben 
támasztott követelményeknek.
Az éves beszámoló jóváhagyása
29/N.  § (1) A  Kárrendezési Alap éves beszámolóját és üzleti jelentését – ennek részeként a  következő évi 
költségvetését – a Befektető-védelmi Alap igazgatósága hagyja jóvá.
(2) Az  éves beszámolót és az  üzleti jelentést legkésőbb az  üzleti évet követő év május 30-áig kell elkészíteni és 
megküldeni a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bankhoz, az  Állami Számvevőszékhez és a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumhoz.”

14. §  Az Alapkr. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  §-ával megállapított 1.  §-t, 5.  §-ával megállapított 
4.  § (3)  bekezdését, 6.  §-ával megállapított 6.  § (2)  bekezdés d)  pontját, 6.  § (6)  bekezdését, 6.  § (8)  bekezdését, 
7.  §-ával megállapított 14.  § (3)  bekezdését, 8.  §-ával megállapított 16.  § (12)  bekezdését, 9.  §-ával megállapított 
23. § (3) bekezdését, 10. §-ával megállapított 25. § (8) bekezdését, 11. §-ával megállapított 29/C. § (3) bekezdését, 
12.  §-ával megállapított 29/D.  § (6)  bekezdését, 13.  §-ával megállapított V. Fejezetet, 15.  §-ával megállapított 3.  § 
(3) bekezdés d) pontját, 4. § (1) és (3) bekezdését, 6. § (7) bekezdését, 14. § (1) bekezdését, 16. § (11) bekezdését, 
23.  § (1) és (3)  bekezdését, 25.  § (7)  bekezdését, 29/C.  § (1)  bekezdését, 29/D.  § (5)  bekezdését, 16.  §-ával 
megállapított 1–9. számú mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 1. §-t, 5. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdését, 
6. §-ával megállapított 6. § (2) bekezdés d) pontját, 6. § (6) bekezdését, 6. § (8) bekezdését, 7. §-ával megállapított 
14.  § (3)  bekezdését, 8.  §-ával megállapított 16.  § (12)  bekezdését, 9.  §-ával megállapított 23.  § (3)  bekezdését, 
10. §-ával megállapított 25. § (8) bekezdését, 11. §-ával megállapított 29/C. § (3) bekezdését, 12. §-ával megállapított 
29/D.  § (6)  bekezdését, 15.  §-ával megállapított 3.  § (3)  bekezdés d)  pontját a  2015. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ával hatályon kívül helyezett 6. § (9) bekezdését, 16. § 
(13) bekezdését, 25. § (9) bekezdését, 29/D. § (7) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
nem kell először alkalmazni.”

15. §  Az Alapkr.
1. 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „kifizetett” szövegrész helyébe a „fizetett és fizetendő” szöveg,
2. 4. § (1) és (3) bekezdésében, a 6. § (7) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében, 23. § (1) és (3) bekezdésében, 

25. § (7) bekezdésében, 29/C. § (1) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe a „tárgyévi” szöveg,
3. 16. § (11) bekezdésében, 29/D. § (5) bekezdésében a „Mérleg szerinti” szövegrész helyébe a „Tárgyévi” szöveg,
4. 22. § (4) bekezdésében a „betéteseknek” szövegrész helyébe a „befektetőknek” szöveg
lép.
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16. § (1) Az Alapkr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Alapkr. 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (3) Az Alapkr. 3. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (4) Az Alapkr. 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (5) Az Alapkr. 5. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 (6) Az Alapkr. 6. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (7) Az Alapkr. 7. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 (8) Az Alapkr. a 12. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.
 (9) Az Alapkr. a 13. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

17. §  Hatályát veszti az Alapkr.
1.  6. § (9) bekezdése,
2.  16. § (13) bekezdése,
3.  25. § (9) bekezdése,
4.  29/D. § (7) bekezdése.

3. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. 
(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befakr.) a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított 1. és 2. számú mellékletét először 
a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

19. §  1. 7.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az „az elszámolóház” szövegrész helyébe az „a központi értéktár, a  központi  
 szerződő fél” szöveg,
2. 9/B. § (8) bekezdésében az „az elszámolóházhoz” szövegrész helyébe az „a központi értéktárhoz, a központi 

szerződő félhez” szöveg,
3. 9/B. § (9) bekezdésében az „Az elszámolóház” szövegrész helyébe az „A központi értéktár, a központi szerződő 

fél” szöveg,
4. 9/B. § (11) bekezdésében az „Az elszámolóháztól” szövegrész helyébe az „A központi értéktártól, a központi 

szerződő féltől” szöveg
lép.

20. § (1) A Befakr. 1. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (2) A Befakr. 2. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22.  §-ával megállapított 4.  § (5)  bekezdését, 23.  §-ával 
megállapított 1. és 2. számú mellékletét először a  2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell 
alkalmazni.”

22. §  A Kkr. 4. § (5) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg lép.

23. § (1) A Kkr. 1. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kkr. 2. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
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5. A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pgr.) 18. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések”

25. §  A Pgr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 26.  § 2.  pontjával megállapított 10.  § (1)  bekezdés 
b)  pontját, 26.  § 3.  pontjával megállapított 10.  § (1)  bekezdés d)  pontját, 27.  §-ával megállapított 1. és 2. számú 
mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

26. §  A Pgr.
1. 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „Mpt. 93. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „Mpt. 93. §-a” szöveg,
2. 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „mérleg szerinti” szövegrészek helyébe a „tárgyévi” szöveg,
3. 10. § (1) bekezdés d) pontjában a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe a „tárgyévi” szöveg
lép.

27. § (1) A Pgr. 1. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
 (2) A Pgr. 2. számú melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

6. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mnbkr.) 10.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az MNB az MNB tv. szerint meghatározott osztalékot eredménytartalék csökkentő tételként számolja el a rövid 
lejáratú kötelezettségekkel szemben.”

29. §  Az Mnbkr. 25. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 28.  §-ával megállapított 10.  § (1)  bekezdését, 30.  §-ával 
megállapított 5. § (8) bekezdését, 31. §-ával megállapított 1. és 2. számú mellékletet először a 2016. évben induló 
üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(13) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 32.  §-ával hatályon kívül helyezett 5.  § (9)  bekezdését 
a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

30. §  Az Mnbkr. 5. § (8) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe a „tárgyévi” szöveg lép.

31. § (1) Az Mnbkr. 1. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Mnbkr. 2. számú melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

32. §  Hatályát veszti az Mnbkr. 5. § (9) bekezdése.

7. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 34. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(A pénztár működési tevékenysége eredményének megállapításánál a működési célú bevételek a következők:)
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„j) Egyéb bevételek között kell kimutatni továbbá a pénztár működésével kapcsolatban a hitelező által elengedett, 
valamint az  elévült kötelezettség, az  átvállalt tartozás összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik, 
valamint a  térítés nélkül kapott (működéshez igénybe vett) szolgáltatások piaci – jogszabály eltérő rendelkezése 
esetén a  jogszabály szerinti – értékét. Itt kell szerepeltetni a  pénztár működése során keletkezett kötelezettségek 
harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Itt kell továbbá 
kimutatni az  Mpt. 50.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott gazdasági társaságba bevitt – értékpapírnak 
vagy részesedésnek nem minősülő – vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke és a  társasági szerződésben 
(alapszabályban) meghatározott értéke közötti különbözetet, ha a  társasági szerződésben (alapszabályban) 
meghatározott érték a több.
k) Az egyéb bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a  térítés nélkül 
átvett eszközök (forgalmi, piaci) értékét, az elengedett, átvállalt kötelezettségek beszerzett eszközökhöz kapcsolódó 
értékét legfeljebb az  elengedett, átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti 
értékének összegéig, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét.”

 (2) Az Mnykr. 34. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni a  Felügyelettel, valamint az  Alappal 
kapcsolatos befizetési kötelezettségeket, valamint az  olyan egyéb veszteség jellegű ráfordításokat, amelyek a  pénztár 
működési tevékenységével kapcsolatban merülnek fel és nem minősülnek sem a befektetési tevékenység ráfordításainak, 
sem rendkívüli ráfordításnak.)
„f ) Egyéb ráfordítások között kell kimutatni a  pénztár működésével kapcsolatban felmerült, behajthatatlannak 
nem minősülő elengedett követelések könyv szerinti értékét, a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti 
értékét, a  térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét, a  felszámított, az  átvevő által meg nem térített 
általános forgalmi adóval növelt összegben. Itt kell továbbá kimutatni az  Mpt. 50.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott gazdasági társaságba bevitt – értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő – vagyontárgyak 
nyilvántartás szerinti értéke és a  társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott értéke közötti 
különbözetet, ha a nyilvántartás szerinti érték a több.”

 (3) Az Mnykr. 34. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni a  Felügyelettel, valamint az  Alappal 
kapcsolatos befizetési kötelezettségeket, valamint az  olyan egyéb veszteség jellegű ráfordításokat, amelyek a  pénztár 
működési tevékenységével kapcsolatban merülnek fel és nem minősülnek sem a befektetési tevékenység ráfordításainak, 
sem rendkívüli ráfordításnak.)
„g) Nem befektetési célú, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztéseként kell kimutatni a  pénztár 
saját alapítású vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő részesedések, üzletrészek – a Tv. 54. §-a alapján – 
elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.”

 (4) Az Mnykr. 34. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Működési célú befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként elkülönítetten kell kimutatni a  működési célú 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott kamatokat, 
kamatjellegű bevételeket, nyereségjellegű különbözeteket (árfolyamnyereséget), a  befektetési jegyek hozamát, a  kapott 
osztalék és részesedés összegét, valamint a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit. Itt kell továbbá kimutatni a befektetési 
célú ingatlanok hasznosításából származó bevételeket, valamint a  működési célú befektetési portfólió értékelési 
különbözetében elszámolt várható hozam összegét is.]
„b) Részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell kimutatni a  működési célra szolgáló 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések, valamint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és diszkont 
értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor realizált nyereségjellegű különbözeteket. Itt kell továbbá kimutatni 
az  évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt nyereségjellegű 
különbözeteket, a  külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált 
árfolyamnyereséget.”

 (5) Az Mnykr. 34. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Működési célú befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a  működéssel kapcsolatban felvett kölcsön, hitel 
után fizetendő (fizetett) kamatokat, továbbá a  tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a  hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, valamint a diszkont értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor – a kamat nélküli (kamattal csökkentett) – 
eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözeteket (árfolyamveszteséget), a  befektetési jegyek 
eladásakor, beváltásakor realizált veszteséget, valamint a  pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait. A  befektetéssel 
kapcsolatos ráfordítások elszámolásánál a  Tv. 85.  §-ának vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. Működési célú 
befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a  befektetési célú ingatlanokkal, és az  igénybe vett befektetési 
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szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordításokat, valamint a  működési célú befektetési portfólió értékelési különbözetének 
összegében a ráfordításokkal szemben megképzett céltartalék összegét is.]
„b) Részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell kimutatni a  működési célra szolgáló 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) értékesítésekor az  értékesített befektetés 
eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, valamint a  hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár 
és a  névérték közötti különbözetnek az  eladás (beváltás) időpontjáig járó időarányos összegével csökkentett 
eladási ár és a  könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözetet. Itt kell továbbá kimutatni az  évente 
tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztéskor elszámolt veszteségjellegű különbözeteket, 
valamint a  külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált 
árfolyamveszteséget, valamint a  térítés nélkül átadott működési célú befektetett eszközök között kimutatott 
részesedések nyilvántartás szerinti értékét is.”

34. §  Az Mnykr. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az átalakulás során megszűnő pénztár a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás 
napjával – mint mérlegfordulónappal – az  e  rendelet szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és főkönyvi 
nyilvántartásait lezárni. Az átalakulás során megszűnő pénztárnak nem kell üzleti jelentést készítenie.”

35. §  Az Mnykr. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés j) és k) pontját, 
34.  § (3)  bekezdés f ) és g)  pontját, 34.  § (5)  bekezdés b)  pontját, 34.  § (6)  bekezdés b)  pontját, 36.  § 1.  pontjával 
megállapított 8. § (5) bekezdését, 23. § (8) bekezdését, 33. § (3) bekezdését, 34. § (12) bekezdését, 36. § 2. pontjával 
megállapított 27.  § (3)  bekezdését, 36.  § 4.  pontjával megállapított 34.  § (3)  bekezdését, 37.  §-ával megállapított 
1–3. és 7. számú mellékletet, 38. §-ával megállapított 23. § (2) bekezdését először a 2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. §-ával hatályon kívül helyezett 34. § (8)–(11) bekezdését a 2016. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

36. §  Az Mnykr.
1. 8.  § (5)  bekezdésében, 23.  § (8)  bekezdésében, 33.  § (3)  bekezdésében, 34.  § (12)  bekezdésében a „mérleg 

szerinti” szövegrész helyébe a „tárgyévi” szöveg,
2. 27.  § (3)  bekezdésében az  „a rendkívüli bevételként” szövegrész helyébe az  „az egyéb bevételként vagy 

a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként” szöveg,
3. 34.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 35.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 36.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „vagy” 

szövegrész helyébe az „és” szöveg,
4. 34.  § (3)  bekezdésében a  „sem a  befektetési tevékenység ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak” 

szövegrész helyébe az „a befektetési tevékenység ráfordításainak ” szöveg,
5. 41. § (6) bekezdésében, 41/A. § (4) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében a „Nemzetgazdasági Közlönyben” 

szövegrész helyébe a „Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen” szöveg,
6. 43.  § (4) és (10)  bekezdésében az „az elszámolóház” szövegrész helyébe az „a központi értéktár, központi 

szerződő fél” szöveg,
7. 43.  § (5)  bekezdésében az  „az elszámolóháztól” szövegrész helyébe az  „a központi értéktártól, központi 

szerződő féltől” szöveg,
8. 43.  § (6)  bekezdésében az  „Az elszámolóháztól” szövegrész helyébe az  „A központi értéktártól, központi 

szerződő féltől” szöveg
lép.

37. § (1) Az Mnykr. 1. számú melléklete a 22. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Mnykr. 2. számú melléklete a 23. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Mnykr. 3. számú melléklete a 24. melléklet szerint módosul.
 (4) Az Mnykr. 7. számú melléklete a 25. melléklet szerint módosul.
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38. §  Hatályát veszti az Mnykr.
1. 23. § (2) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész,
2. 34. § (8)–(11) bekezdése.

8. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) Az  önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 34. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége eredményének megállapításánál a működési célú bevételek 
a következők:)
„i) Egyéb bevételek között kell kimutatni továbbá a pénztár működésével kapcsolatban a hitelező által elengedett, 
valamint az  elévült kötelezettség, az  átvállalt tartozás összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik, 
valamint a  térítés nélkül kapott (működéshez igénybe vett) szolgáltatások piaci – jogszabály eltérő rendelkezése 
esetén a  jogszabály szerinti – értékét. Itt kell szerepeltetni a  pénztár működése során keletkezett kötelezettségek 
harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Itt kell 
továbbá kimutatni az  Öpt. 31.  § (4)  bekezdésében meghatározott gazdasági társaságba bevitt – értékpapírnak 
vagy részesedésnek nem minősülő – vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke és a  társasági szerződésben 
(alapszabályban) meghatározott értéke közötti különbözetet, ha a  társasági szerződésben (alapszabályban) 
meghatározott érték a több.
j) Az egyéb bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a  térítés nélkül 
átvett eszközök (forgalmi, piaci) értékét, az elengedett, átvállalt kötelezettségek beszerzett eszközökhöz kapcsolódó 
értékét, legfeljebb az  elengedett, átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti 
értékének összegéig, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét.”

 (2) Az Önykr. 34. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni a  Felügyelettel kapcsolatos befizetési 
kötelezettségeket, valamint az olyan egyéb veszteség jellegű ráfordításokat, amelyek a pénztár működési tevékenységével 
kapcsolatban merülnek fel és nem minősülnek sem a  befektetési tevékenység ráfordításainak, sem rendkívüli 
ráfordításnak.)
„e) Egyéb ráfordítások között kell kimutatni a  pénztár működésével kapcsolatban felmerült, behajthatatlannak 
nem minősülő elengedett követelések könyv szerinti értékét, a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti 
értékét, a  térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét, a  felszámított, az  átvevő által meg nem térített 
általános forgalmi adóval növelt összegben. Itt kell továbbá kimutatni az Öpt. 31. § (4) bekezdésében meghatározott 
gazdasági társaságba bevitt – értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő – vagyontárgyak nyilvántartás 
szerinti értéke és a  társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott értéke közötti különbözetet, ha 
a nyilvántartás szerinti érték a több.”

 (3) Az Önykr. 34. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni a  Felügyelettel kapcsolatos befizetési 
kötelezettségeket, valamint az olyan egyéb veszteség jellegű ráfordításokat, amelyek a pénztár működési tevékenységével 
kapcsolatban merülnek fel és nem minősülnek sem a  befektetési tevékenység ráfordításainak, sem rendkívüli 
ráfordításnak.)
„f ) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztéseként kell kimutatni a  pénztár 
kiegészítő vállalkozási tevékenységének gazdasági társaságba történő kihelyezése során szerzett részesedések, 
üzletrészek – a Tv. 54. §-a alapján – elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt 
összegével.”

 (4) Az Önykr. 34. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Működési célú befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként elkülönítetten kell kimutatni a  működési célú 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott kamatokat, 
kamatjellegű bevételeket, nyereségjellegű különbözeteket (árfolyamnyereséget), a  befektetési jegyek hozamát, a  kapott 
osztalék és részesedés összegét, valamint a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit. Itt kell továbbá kimutatni a befektetési 
célú ingatlanok hasznosításából származó bevételeket, valamint a  működési célú befektetési portfólió értékelési 
különbözetében elszámolt várható hozam összegét is.]
„b) Részesedésekből származó bevételeként, árfolyamnyereségeként kell kimutatni a  működési célra szolgáló 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések, valamint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és diszkont 
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értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor realizált nyereségjellegű különbözeteket. Itt kell továbbá kimutatni 
az  évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt nyereségjellegű 
különbözeteket, a  külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált 
árfolyamnyereséget.”

 (5) Az Önykr. 34. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Működési célú befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a  működéssel kapcsolatban felvett kölcsön, hitel 
után fizetendő (fizetett) kamatokat, továbbá a  tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a  hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, valamint a diszkont értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor – a kamat nélküli (kamattal csökkentett) – 
eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözeteket (árfolyamveszteséget), a  befektetési jegyek 
eladásakor, beváltásakor realizált veszteséget, valamint a  pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait. A  befektetéssel 
kapcsolatos ráfordítások elszámolásánál a  Tv. 85.  §-ának vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. Működési célú 
befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a  befektetési célú ingatlanokkal, és az  igénybe vett befektetési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordításokat, valamint a  működési célú befektetési portfólió értékelési különbözetének 
összegében a ráfordításokkal szemben megképzett céltartalék összegét is.]
„b) Részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell kimutatni a  működési célra szolgáló 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) értékesítésekor az  értékesített befektetés 
eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, valamint a  hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor az  eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál 
a  vételár és a  névérték közötti különbözetnek az  eladás (beváltás) időpontjáig időarányosan meghatározott 
összegével csökkentett eladási ár és a  könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözetet. Itt kell továbbá 
kimutatni az évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztéskor elszámolt veszteségjellegű 
különbözeteket, valamint a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor 
realizált árfolyamveszteséget, valamint a  térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott működési 
célú részesedések nyilvántartás szerinti értékét is.”

40. §  Az Önykr. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az átalakulás során megszűnő pénztár a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás 
napjával – mint mérleg fordulónappal – az  e  rendelet szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és főkönyvi 
nyilvántartásait lezárni. Az átalakulás során megszűnő pénztárnak nem kell üzleti jelentést készítenie.”

41. §  Az Önykr. a következő 56. §-sal egészül ki:
„56.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés i) és j) pontját, 
34.  § (3)  bekezdés e) és f )  pontját, 34.  § (5)  bekezdés b)  pontját, 34.  § (6)  bekezdés b)  pontját, 42.  § 1.  pontjával 
megállapított 8. § (5) bekezdését, 23. § (8) bekezdését, 33. § (4) bekezdését, 34. § (16) bekezdését, 42. § 2. pontjával 
megállapított 27.  § (3)  bekezdését, 42.  § 3.  pontjával megállapított 34.  § (3)  bekezdését, 43.  §-ával megállapított 
1–5. és 9. számú mellékletet, 44. §-ával megállapított 23. § (2) bekezdését először a 2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 44. §-ával hatályon kívül helyezett 34. § (8)–(11) bekezdését a 2016. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

42. §  Az Önykr.
1. 8.  § (5)  bekezdésében, 23.  § (8)  bekezdésében, 33.  § (4)  bekezdésében, 34.  § (16)  bekezdésében a „mérleg 

szerinti” szövegrész helyébe a „tárgyévi” szöveg,
2. 27.  § (3)  bekezdésében az  „a rendkívüli bevételként” szövegrész helyébe az  „az egyéb bevételként vagy 

a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként” szöveg,
3. 34.  § (3)  bekezdésében a  „sem a  befektetési tevékenység ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak” 

szövegrész helyébe a „a befektetési tevékenység ráfordításainak” szöveg,
4. 41.  § (6)  bekezdésében, 50.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzetgazdasági Közlönyben” szövegrész helyébe 

a „Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen” szöveg,
5.  43.  § (4) és (10)  bekezdésében az „az elszámolóház” szövegrész helyébe az „a központi értéktár, központi 

szerződő fél” szöveg,
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6. 43.  § (5)  bekezdésében az  „az elszámolóháztól” szövegrész helyébe az  „a központi értéktártól, központi 
szerződő féltől” szöveg,

7. 43.  § (6)  bekezdésében az  „Az elszámolóháztól” szövegrész helyébe az  „A központi értéktártól, központi 
szerződő féltől” szöveg

lép.

43. § (1) Az Önykr. 1. számú melléklete a 26. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Önykr. 2. számú melléklete a 27. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Önykr. 3. számú melléklete a 28. melléklet szerint módosul.
 (4) Az Önykr. 4. számú melléklete a 29. melléklet szerint módosul.
 (5) Az Önykr. 5. számú melléklete a 30. melléklet szerint módosul.
 (6) Az Önykr. 9. számú melléklete a 31. melléklet szerint módosul.

44. §  Hatályát veszti az Önykr.
1. 23. § (2) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész,
2. 34. § (8)–(11) bekezdése.

9. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eszkr.) 8.  §-a a  következő  
(11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  egyéb szervezetnek a  könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a  kapott adományt (közcélú 
adományt) és annak felhasználását, amennyiben a közcélú adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény, 
illetve az  adományról a  társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolást állít ki.
(12 )A  civil szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból 
az  Ectv.-ben meghatározott alaptevékenységgel, illetve a  vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, 
ráfordítások (költségek), kiadások rendelkezésre álljanak.
(13) Az  MRP szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból 
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvényben meghatározott adatok rendelkezésre álljanak.”

46. §  Az Eszkr. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § Induló tőkeként kell kimutatni a  bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a  civil szervezet, 
a  köztestület, a  közalapítvány létesítő okiratában (annak módosításában) meghatározott, az  alapító, a  tag, 
a csatlakozó által ilyen címen rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét.”

47. §  Az Eszkr. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés 
nettó árbevételének, az  eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az  egyéb bevételeknek, 
a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű 
ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és a  pénzügyi műveletek ráfordításai együttes összegének 
különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel.”

48. §  Az Eszkr. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kettős könyvvitelt vezető civil szervezetnek, közalapítványnak a  bevételeit legalább az  értékesítés nettó 
árbevétele, az  aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell 
bemutatnia. Az egyéb bevételeken belül részletezni kell a tagdíj, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott 
támogatások összegét.”

49. §  Az Eszkr. a 20. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságai
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Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
20/A.  § (1) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) hatálya alá tartozó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete (a  továbbiakban: Integrációs Szervezet) a  Tv. előírásait a  (2)–(3)  bekezdésben és a  20/B–20/I.  §-ban 
foglaltak figyelembevételével alkalmazza.
(2) Az Integrációs Szervezet az üzleti évről kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni.
(3) Az Integrációs Szervezet éves beszámolója a 6. számú melléklet szerinti mérlegből, a 7. számú melléklet szerinti 
eredménykimutatásból és a 20/F. § szerinti kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg a 20/G. § 
szerinti üzleti jelentést is el kell készíteni.
A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
20/B. § (1) A mérleg előírt tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Tagintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni az  Integrációs Szervezet tagjai (a  továbbiakban: 
tagintézetek) által fizetendő, még nem teljesített tagdíjak összegét.
(3) Egyéb követelések tagintézetekkel szemben mérlegtételként kell kimutatni a  díjkövetelésen kívüli 
tagintézetekkel szembeni követelést.
(4) Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni a  megszűnt tagokkal szembeni 
mérlegfordulónapon fennálló követeléseket.
(5) Állammal szembeni követelésként kell kimutatni az állammal szembeni követeléseket, az adó és járulék jellegű 
túlfizetések kivételével.
(6) Egyéb követelések között kell kimutatni az olyan követelések összegét, amelyeket a 6. számú melléklet szerinti 
mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni.
(7) Egyéb értékpapírok között kell kimutatni a  tagintézet felszámolása során az  Integrációs Szervezet 
kezességvállalását fedező jogi biztosíték érvényesítése útján az Integrációs Szervezet tulajdonába került kötvények, 
részvények és egyéb értékpapírok értékének összegét is.
20/C.  § (1) Az  Integrációs Szervezet saját tőkéje a  jegyzett tőkét, a  tartalékot, a  lekötött tartalékot, az  értékelési 
tartalékot és a tárgyévi eredményt foglalja magában.
(2) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje
a) az  állam és a  tagintézetek által jegyzett tőke címén rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás összege, 
csökkentve a megszűnt tagintézetekre jutó jegyzett tőke összegével,
b) a  jogutódlással szerzett vagyon azon része, amelyet az  állam, a  tagintézetek és a Takarékbank Zrt. a  jogelődök 
részére vagyoni hozzájárulásként teljesített.
(3) Az  Integrációs Szervezet jegyzett tőkéjéből a  már nem tagintézet jegyzett tőke részét a  tagsági viszony 
megszűnésekor át kell vezetni a tartalékok közé.
(4) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje, a tulajdonosi hányadok megtartása mellett leszállítható a tartalék javára 
az erről szóló Igazgatósági döntés időpontjával.
(5) A tartalékon belül kell kimutatni
a) az Integrációs Szervezet előző üzleti év(ek)ben keletkezett tárgyévi eredményét, előjelének megfelelően,
b) a jogelődöktől átvett vagyonból a (2) bekezdés b) pont szerinti vagyonon felüli részt,
c) a jegyzett tőke leszállítása során a (4) bekezdés alapján átvezetett összegeket.
(6) Tartalékot csökkentő tételként kell elszámolni a tagoknak fizetendő hozam összegét.
(7) Az  Integrációs Szervezet az  igazgatóság által meghatározott célokra lekötött tartalékot képezhet a  tartalék 
terhére.
(8) Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az állammal szembeni egy éven belül lejáró 
kötelezettséget (ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül lejáró összegeit is), kivéve az adó és járulék 
jellegű kötelezettségeket.
(9) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az  olyan rövid lejáratú kötelezettségeket, amelyeket  
a 6. számú melléklet szerinti mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni.
A mérlegtételekhez kapcsolódó egyéb előírások
20/D.  § (1) A  tagintézet felszámolása esetén az  Integrációs Szervezet kezességvállalását fedező jogi biztosíték 
érvényesítése útján az Integrációs Szervezet tulajdonába került vagyontárgyakat és értékpapírokat piaci értéken kell 
a számviteli nyilvántartásokba felvenni.
(2) Az  Integrációs Szervezet által a  tagintézeteknek véglegesen nyújtott tőkejuttatások összegét a tartalék terhére 
kell elszámolni.
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Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
20/E. § (1) Az Integrációs Szervezet eredménykimutatásának előírt tagolását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Tagdíj bevételként kell elszámolni a tagintézetek által a tárgyévi üzleti évben fizetendő tagdíjak összegét.
(3) Tagintézetektől kapott egyéb bevételek között kell kimutatni a  tagintézetek által teljesített tagdíjnak nem 
minősülő befizetéseket.
(4) Tárgyévi eredményként – előjelének megfelelően – kell kimutatni az  üzleti év bevételeinek és ráfordításainak 
(költségeinek) különbözeteként adódó nyereség vagy veszteség összegét.
(5) Az  Integrációs Szervezet tárgyévi eredménye a  tagintézetekkel szemben elszámolt bevételeknek, az  egyéb 
bevételeknek, a  pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az  egyéb ráfordítások, a  pénzügyi műveletek 
ráfordításai és a működési költségek együttes összegének a különbözete.
(6) A tárgyévet követő üzleti évben az  Integrációs Szervezet tárgyévi eredményének összegét tartalékot módosító 
tételként kell elszámolni.
Kiegészítő melléklet
20/F.  § Az  Integrációs Szervezet éves beszámolójának kiegészítő mellékletében a  Tv. előírásainak értelemszerű 
figyelembevételén túlmenően be kell mutatni:
a) tagintézetenkénti bontásban a  tagintézet hitelfelvétele után az  Integrációs Szervezet által vállalt kezesség 
összegét;
b) tagintézetenkénti bontásban a tagdíj és a nem tagdíj bevételeket;
c) tagintézetenkénti bontásban a  tagintézeteknek az  üzleti évben nyújtott kölcsönök nyitó értékét, növekedését, 
csökkenését, záró értékét;
d) az Integrációs Szervezet saját tőkéjének tárgyévi mozgását jogcímenként és mérlegsoronként;
e) az Integrációs Szervezet által felvett hitelek feltételeit és indoklását;
f ) a tagoknak fizetendő hozam összegét.
Üzleti jelentés
20/G. § Az üzleti jelentésben ki kell térni:
a) a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;
b) az Integrációs Szervezet létesítő okiratában meghatározott irányító szerve által megállapított feladatok 
teljesítésére és azok értékelésére.
Könyvvizsgálat
20/H.  § Az  Integrációs Szervezet csak olyan kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló társaságot választhat éves 
beszámolójának felülvizsgálatára, aki/amely megfelel a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló  
2013. évi CCXXXVII. törvény előírásai szerint a könyvvizsgálóval szemben támasztott követelményeknek.
Az éves beszámoló jóváhagyása
20/I. § (1) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést az Integrációs Szervezet igazgatósága hagyja jóvá.
(2) Az  éves beszámolót és az  üzleti jelentést legkésőbb az  üzleti évet követő év május 31-ig kell elkészíteni és 
benyújtani a  tagintézetekhez, a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumhoz, és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bankhoz.”

50. §  Az Eszkr. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított 13/A. §-t, 47. §-ával megállapított 
16.  § (3)  bekezdését, 48.  §-ával megállapított 17.  § (4)  bekezdését, 49.  §-ával megállapított 20/A–20/I.  §-t, 51.  § 
4.  pontjával megállapított 16.  § (8)  bekezdését, 52.  §-ával megállapított 2. és 5–7. számú mellékletet, 52.  §-ával 
megállapított 16. § (1) bekezdését először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított 13/A. §-t, 49. §-ával megállapított 20/A–20/I. §-t, 
52.  §-ával megállapított 6. és 7. számú mellékletet a  2015. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 
alkalmazni lehet.”

51. §  Az Eszkr.
1. 2. § (3) bekezdésében az „az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet” szövegrész helyébe az „a központi 

értéktári, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet” szöveg,
2. 2. § (4a) bekezdésében a „20/D. § tartalmazza” szövegrész helyébe a „20/A–20/I. §-ok tartalmazzák” szöveg,
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3. 6.  § (7)  bekezdésében a  „bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak (kiadásainak)” szövegrész helyébe 
a „bevételeinek, ráfordításainak (költségeinek), kiadásainak” szöveg,

4. 16. § (8) bekezdésében a „rendkívüli” szövegrészek helyébe az „egyéb” szöveg
lép.

52. § (1) Az Eszkr. 2. számú melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
 (2) Az Eszkr. 5. számú melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
 (3) Az Eszkr. a 34. számú melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
 (4) Az Eszkr. a 35. számú melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

53. §  Hatályát veszti az Eszkr.
1. 2. § (2) bekezdésében az „a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap,” szövegrész,
2. 2. § (4) bekezdése,
3. 16. § (1) bekezdésében az „– és a lakásszövetkezeteknél a jóváhagyott osztalékkal” szövegrész,
4. „Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságai” alcíme,
5. „Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságai” alcíme.

10. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Fkr.) a  következő 
21. §-sal egészül ki:
„21.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 55.  §-ával megállapított 3.  § (5)  bekezdését, 11.  § 
(1) bekezdés a) pontját először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

55. §  Az Fkr.
1. 3. § (5) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg,
2. 11.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „mérleg szerinti eredményt” szövegrész helyébe az „beszámoló adózott 

eredményét” szöveg
lép.

11. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

56. § (1) A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 2. § 8. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. befektetési szolgáltatás: a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) szerint 
meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások, árutőzsdei szolgáltatások;”

 (2) A Hitkr. 2. § 25–26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„25. értékpapír-kölcsönügylet, másodlagos értékpapír, garanciaalap, központi értéktár: a  Tpt. szerint meghatározott 
fogalom;
26. tőzsdeforgalmi számla: a  szakosított hitelintézetként működő központi értéktárnál, központi szerződő félnél 
befektetési szolgáltatásokkal összefüggő fizetési forgalom lebonyolítása céljából nyitott pénzforgalmi számla;”

57. § (1) A Hitkr. 5. § (3) bekezdés g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„g) A hitelintézetekkel szembeni látra szóló követelések között kell kimutatni – többek között – a központi értéktári, 
központi szerződő fél tevékenységet igénybe vevő hitelintézetnél, központi értéktárhoz, központi szerződő fél 
tevékenységet végző szervezethez letétként, elszámolóár különbözetként és egyéb címen átutalt, az  ügyletek 
teljesítésére még fel nem használt – az  ügyletek teljesítésekor elszámolásra kerülő összegeket –, jogcímenkénti 
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bontásban, valamint az  analitikus nyilvántartásban részletezve a  sajátszámlás ügyletekhez és az  ügyfél javára 
kötött ügyletekhez kapcsolódóan befizetett pénzösszegeket. [A hó végi záráskor, illetve a  mérleg fordulónapján  
– a 18. § (4) bekezdésének megfelelően – ilyen címen csak saját számlás határidős ügyletből adódóan mutatható ki 
követelés.]
h) A hitelintézetekkel szembeni egyéb pénzügyi szolgáltatásból adódó éven belüli lejáratú követelések között kell 
kimutatni a központi szerződő fél által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő hitelintézetnél – többek között – a tőzsdei 
ügyletek nem teljesítéséből eredő kockázat elkerülése céljából a befektetési szolgáltatók által, a központi szerződő 
fél szabályzata alapján létrehozott és a  központi szerződő fél által kezelt közös pénzeszközbe (garanciaalapba) 
befizetett összeget.
i) A  hitelintézetekkel szembeni egyéb pénzügyi szolgáltatásból adódó éven belüli lejáratú követelések között 
kell kimutatni a  központi értéktárnál, a  központi szerződő félnél, az  árutőzsdén, illetve az  értékpapírtőzsdén 
kötött határidős ügyletek esetén a  befektetési szolgáltatónak minősülő hitelintézet árkülönbözet, illetve közös 
pénzeszközhöz való hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt a  központi értéktár, a  központi 
szerződő fél által történő teljesítés (helytállás) összegében, valamint a központi értéktár, központi szerződő fél által 
végzett tevékenység során a hitelintézeteknek nyújtott kölcsön miatt fennálló követelést.”

 (2) A Hitkr. 5. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„l) A  hitelintézetekkel szembeni befektetési szolgáltatásból adódó követelések között kell kimutatni a  központi 
értéktár, központi szerződő fél által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő hitelintézetnél – többek között – a határidős 
tőzsdei ügyletekhez kapcsolódó árkülönbözet címén, a  központi értéktár, központi szerződő fél részére átutalt, 
illetve a hitelintézet részére vezetett tőzsdeforgalmi számláról ilyen címen befizetett pénzösszeget.”

 (3) A Hitkr. 5. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyfelekkel szembeni követeléseken belül, a  befektetési szolgáltatásból eredő követelések között kell kimutatni 
a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetnél:)
„d) a központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelésként a Tpt. értelmében a központi értéktári, 
központi szerződő fél tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezettel szemben a  központi 
szerződő fél által nyújtott szolgáltatás és értéktári tevékenység, továbbá a  központi értéktár által nyújtható 
befektetési szolgáltatások igénybevétele során keletkezett követelések összegét;”

58. §  A Hitkr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  egyéb követelések közé tartoznak a  jogszabály vagy egyéb szerződés alapján, nem hitelintézetekkel és 
nem ügyfelekkel szemben fennálló követelések, így különösen a munkavállalókkal és a költségvetéssel, illetve más 
jogi és természetes személyekkel szembeni követelések, amelyek nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból 
adódnak, továbbá az  eseti jelleggel végzett egyéb üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelések (ideértve 
a vevőköveteléseket, a pénzügyi intézmény tulajdonába nem leszámítolás útján került váltóból adódó követelést). 
A  központi értéktár, központi szerződő fél az  egyéb követelések között mutatja ki továbbá az  általa nyújtott 
szolgáltatásból adódó követeléseket, így különösen:
a) az  azonnali értékpapír-tőzsdei ügyletek esetén, a  befektetési szolgáltató részére – a  napi vételi és eladási 
ügyleteiből adódó kötelezettségek és követelések egyenlegeként keletkezett nettó követelés összegében – 
a  tőzsdeforgalmi számlája, illetve bankszámlája javára a  központi értéktár, központi szerződő fél által átvezetett, 
illetve átutalt pénzeszköz miatt fennálló követelést;
b) a  központi értéktár, központi szerződő fél által lebonyolított, szabályozott módon történő, tőzsdén kívüli 
állampapír kereskedelem során, a  befektetési szolgáltató részére, azonnali ügyleteiből eredő követelések 
összegében – pénzügyi teljesítés címén – a központi értéktár, központi szerződő fél által átutalt pénzösszeget;
c) a  tőzsdével szembeni követelésként, az  árutőzsdének, illetve értékpapírtőzsdének nyújtott szolgáltatásokért 
felszámított díjak miatti követelést; [A könyvviteli nyilvántartások keretében biztosítani kell, hogy az árutőzsdével és 
az értékpapírtőzsdével szembeni követelések elkülönítetten megállapíthatók legyenek.]
d) a  tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni követelésként, az  árutőzsdei, illetve 
az  értékpapír-tőzsdei ügyletek elszámolása miatt a  befektetési szolgáltatóknak, árutőzsdei szolgáltatóknak 
felszámított egyéb díjak miatti követeléseket; [Az analitikus, illetve a főkönyvi nyilvántartások keretében biztosítani 
kell, hogy a tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni követelések árutőzsdei és értékpapír-
tőzsdei ügyletek részletezésben megállapíthatók legyenek.]
e) a  határidős ügyletek napi elszámoló ára és kötési ára közötti különbözet összegében, árkülönbözet címén 
a befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató tőzsdeforgalmi számlájára átvezetett, illetve bankszámlájára átutalt 
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pénzösszeget. [A könyvviteli nyilvántartásokban az  árkülönbözetet az  árutőzsdei, valamint az  értékpapír-tőzsdei 
ügyletek részletezésben elkülönítetten kell vezetni.]”

59. § (1) A Hitkr. 7. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) A  hitelintézetekkel szembeni látra szóló kötelezettségek között kell kimutatni a  központi értéktárnál, központi 
szerződő félnél a más hitelintézetek, illetve az MNB által letétként, elszámoló ár különbözeteként, valamint egyéb 
címen a  központi értéktár, központi szerződő fél részére átutalt, az  ügyletek teljesítésére még fel nem használt 
– az  ügyletek teljesítésekor elszámolásra kerülő összegeket. [A könyvviteli nyilvántartásokban biztosítani kell, 
hogy a  tartozás befektetési szolgáltatónként, azon belül jogcímenként, árutőzsdei, illetve értékpapír-tőzsdei 
ügylettípusonként (alapbiztosíték, pénzügyi fedezet, kiegészítő pénzügyi fedezet, árkülönbözet stb.), továbbá 
a  határidős ügyletekhez kapcsolódóan, a  befektetési szolgáltató saját és ügyfeleket megillető pénzeszközei 
bontásban megállapíthatók legyenek.]
d) A  hitelintézetekkel szembeni meghatározott időre lekötött kötelezettségek között kell kimutatni a  központi 
szerződő félnél a tőzsdei ügyletek nem teljesítéséből eredő kockázat elkerülése céljából a befektetési szolgáltatók 
által létrehozott központi szerződő fél által kezelt közös pénzeszközbe (garanciaalapba) a  központi szerződő 
fél részére a  hitelintézetek, illetve az  MNB által befizetett összegeket. (A könyvviteli nyilvántartások keretében 
biztosítani kell, hogy a  közös pénzeszközök állománya fajtánként megállapítható legyen, valamint a  befizetett, 
illetve a  tőzsdei ügylet nem teljesítése miatt felhasznált pénzösszegek befektetési szolgáltatónként kimutathatók 
legyenek.)”

 (2) A Hitkr. 7. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) A hitelintézetekkel szembeni befektetési szolgáltatásból eredő kötelezettségek között kell kimutatni a központi 
értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségként a  központi értéktár, központi szerződő fél 
szolgáltatásait igénybe vevő hitelintézetnél a  határidős tőzsdei ügyletekhez kapcsolódó árkülönbözet címén 
a  központi értéktár, központi szerződő fél által a  hitelintézet tőzsdeforgalmi számlájára átutalt – és onnan 
a  pénzforgalmi számlájára átvezetett – pénzösszegeket. [A hó végi záráskor, illetve a  mérleg fordulónapján 
a  18.  § (6)  bekezdésének megfelelően ilyen címen csak saját számlás határidős ügyletből adódóan mutatható ki 
kötelezettség, illetve olyan határidős bizományi ügyletek esetében, amelyeknél a hitelintézet a lejárati idő előtt nem 
fizeti ki az ügyfelet megillető árkülönbözeteket, és nem használja azt fel az ügyfél más ügyletének teljesítésére.]”

 (3) A Hitkr. 7. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyfelekkel szembeni takarékbetétek miatt és egyéb pénzügyi szolgáltatásból eredő kötelezettségeken belül kell 
kimutatni többek között:)
„f ) a központi értéktárnál, központi szerződő félnél
fa) a  látra szóló egyéb kötelezettségek között, a  letétként, elszámoló ár különbözeteként, valamint egyéb címen 
a  – hitelintézettől és MNB-től eltérő – befektetési szolgáltatók által a  központi értéktár, központi szerződő fél 
részére átutalt és a részükre vezetett tőzsdeforgalmi számlán kezelt, az ügyletek teljesítésekor elszámolásra kerülő 
összegeket,
fb) az  éven belüli lejáratú egyéb kötelezettségek között, a  tőzsdei ügyletek nem teljesítéséből eredő kockázat 
elkerülése céljából a befektetési szolgáltatók által a tőzsdei szabályzatok alapján létrehozott és a központi szerződő 
fél által kezelt közös pénzeszközbe (garanciaalapba) – hitelintézettől és MNB-től eltérő – befektetési szolgáltatók 
által a központi szerződő fél részére befizetett összegeket.”

 (4) A Hitkr. 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között a  befektetési szolgáltatásból eredő kötelezettségként kell kimutatni 
a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetnél:)
„d) a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségként a  Tpt. értelmében a  központi 
értéktári, központi szerződő fél tevékenységet ellátó, hitelintézetnek nem minősülő szervezettel szemben 
a központi szerződő fél és értéktári tevékenység, illetve a központi értéktár által nyújtott befektetési szolgáltatások 
igénybevétele során keletkezett kötelezettségek összegét;”

 (5) A Hitkr. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  egyéb kötelezettségek között kell kimutatni minden olyan kötelezettséget, amelyet az  1. számú 
melléklet szerint a  mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni, ideértve a  szövetkezeti formában működő 
hitelintézeteknél a  tagoknak a  hátrasorolt kötelezettségekhez nem tartozó más vagyoni hozzájárulását, 
továbbá a  központi költségvetés, a  helyi önkormányzatok és az  elkülönített állami pénzalapok által közvetlenül 
rendelkezésre bocsátott világbanki és egyéb hitelek állományát, a  szállítói tartozásokat, a  tulajdonosokkal, 
a tagokkal, a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket, valamint a jogszabály vagy egyéb 
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szerződés alapján fennálló nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettségeket. A  központi 
értéktár, központi szerződő fél az  egyéb kötelezettségek között mutatja ki továbbá az  alaptevékenységből adódó 
kötelezettségeket, így különösen:
a) az azonnali értékpapír-tőzsdei ügyletek esetén, a befektetési szolgáltató által – a napi vételi és eladási ügyleteiből 
adódó kötelezettségek és követelések egyenlegeként keletkezett nettó kötelezettségek összegében – a  központi 
értéktárnak, központi szerződő félnek pénzügyi teljesítés címén átutalt, illetve tőzsdeforgalmi számlájáról teljesített 
befizetés miatt fennálló kötelezettséget;
b) a  központi értéktár, központi szerződő fél által történő lebonyolítás keretében, szabályozott módon történő, 
tőzsdén kívüli állampapír-kereskedelem során, a befektetési szolgáltató azonnali ügyleteiből eredő kötelezettségek 
összegében – pénzügyi teljesítés címén – a központi értéktár, központi szerződő fél részére átutalt pénzösszeget;
c) a  tőzsdével szembeni kötelezettségként, az  árutőzsdével, illetve értékpapírtőzsdével szemben a  központi 
értéktári, központi szerződő fél által végzett tevékenységéhez kapcsolódóan keletkezett tartozásokat; (A könyvviteli 
nyilvántartások keretében biztosítani kell, hogy az árutőzsdével és az értékpapírtőzsdével szembeni kötelezettségek 
elkülönítetten megállapíthatók legyenek.)
d) a  tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettségként, az  árutőzsdei, illetve 
az értékpapír-tőzsdei ügyletek elszámolása miatt a befektetési szolgáltatókkal, árutőzsdei szolgáltatókkal szemben 
keletkezett kötelezettséget (ide nem értve a  befektetési, illetve a  pénzügyi szolgáltatások miatti hitelintézetekkel 
és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között kimutatott tartozásokat); (Az analitikus, illetve a  főkönyvi 
nyilvántartásokban biztosítani kell, hogy a  tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolgáltatókkal, árutőzsdei 
szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek árutőzsdei és értékpapír-tőzsdei ügyletek részletezésben megállapíthatók 
legyenek.)
e) a  határidős ügyletek napi elszámoló ára és kötési ára közötti különbözet összegében, árkülönbözet címén 
a  befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató által a  tőzsdeforgalmi számláján ilyen címen rendelkezésre álló 
pénzösszegből, bankszámlájáról, illetve egyéb módon a központi értéktár, központi szerződő fél számára befizetett 
pénzösszeget. (A könyvviteli nyilvántartásokban az  árkülönbözetet az  árutőzsdei, valamint az  értékpapír-tőzsdei 
ügyletek részletezésben elkülönítetten kell vezetni.)”

60. §  A Hitkr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási bevételek, illetve 
ráfordítások közül a  jutalék- és díjbevételeket, illetve ráfordításokat az  eredménykimutatásban a  kapott (járó) 
jutalék- és díjbevételek, illetve a fizetett (fizetendő) jutalék és díjráfordítások között elkülönítetten kell feltüntetni. 
Minden egyéb befektetési szolgáltatási bevételt, illetve ráfordítást és az  (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
bevételeket, illetve ráfordításokat a  pénzügyi műveletek nettó eredményében kell kimutatni az  egyéb 
pénzügyi szolgáltatási bevételektől és ráfordításoktól elkülönítetten. A  központi értéktár, központi szerződő fél 
tevékenységéért (szolgáltatásaiért) felszámított forgalmazási jutalékot, a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény 
által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközökre kötött ügylet elszámolására szóló jogosultságért 
felszámított díjat, a  letétkezelési és őrzési díjakat a  letéti igazolások kiállításáért, valamint az  értékpapírok be- 
és kiszállításáért, az  értékpapír transzferekért és értékpapírszámla vezetésért, a  központi értéktári, központi 
szerződő fél tevékenységét segítő, kiegészítő tevékenységek után, továbbá az  egyéb – az  MNB által jóváhagyott 
díjszabályzatban rögzített – szolgáltatásokért felszámított díjakat (ide nem értve a tőzsdeforgalmi számlavezetésért 
járó díjakat) az (1) bekezdés d) és e) pontjában lévő bevételek között mutatja ki.”

61. §  A Hitkr. „Az eredménykimutatás tartalma, tagolása” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  pénzügyi intézmény rendkívüli bevételként és rendkívüli ráfordításként a  Tv.-nek a  számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti tételeket mutatja ki.
(2) A  pénzügyi intézmény az  (1)  bekezdésben meghatározottak helyett a  Tv. 2015. július 4-től hatályos 
rendelkezéseit is alkalmazhatja. E  döntéséről a  számviteli politikájában kell rendelkezni, és azt be kell mutatnia 
a kiegészítő mellékletében.”

62. §  A Hitkr. 12. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A pénzügyi intézmény a Tv. 20. § (4) és (5) bekezdését nem alkalmazhatja.”
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63. §  A Hitkr. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  központi értéktárnak, központi szerződő félnek az  egyéb követeléseken, illetve az  egyéb kötelezettségeken 
belül, a  tőzsdén kívüli ügyletekből adódóan – a  befektetési szolgáltatókkal szemben, központi értéktárként, 
központi szerződő félként végzett lebonyolítás keretében, szabályozott módon történő tőzsdén kívüli azonnali 
állampapír kereskedelmi ügyleteiből származó követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi rendezése miatt – 
fennálló a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti követelés, valamint a 7. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség 
azonos napon történő pénzügyi rendezésekor a követelés és a kötelezettség összegét egy – az egyéb követeléseken 
belül megnyitott – elszámolási számlára történő átvezetéssel kell megszüntetnie.”

64. §  A Hitkr. 18. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  ügyfelet terhelő, a  központi értéktárnak, központi szerződő félnek befizetett árkülönbözet összegét 
a  hitelintézetekkel szembeni befektetési szolgáltatásból adódó követelések között a  központi értéktárral, 
központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti követelések számlán – azon belül ügyfelek miatt fennálló 
követelésként elkülönítve – kell kimutatni a  letétek céljára átutalt, de az ügylet teljesítésére még fel nem használt 
pénzösszeg miatt a  hitelintézetekkel szemben kimutatott követelés csökkentésével egyidejűleg. A  befizetett 
árkülönbözet összegével csak az ügylet zárásakor lehet csökkenteni az ügyfélszámla összegét a központi értéktárral, 
központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti követelés számla csökkentésével szemben. A  mérleg 
fordulónapjával, – illetve a  hó végi záráskor – az  ügyfél javára kötött, le nem zárt határidős ügyletekből adódóan 
– a  központi értéktár, központi szerződő fél részére befizetett árkülönbözet összegében – fennálló, a  központi 
értéktárral, központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti követeléseket az  ügyfélszámlával szemben 
ki kell vezetni a  könyvekből és a  0. Nyilvántartási számlák számlaosztályba kell felvenni, valamint a  kiegészítő 
mellékletben bemutatni. Az  üzleti évet követő évben, – illetve a  hó végi zárást követő hónap elején – ezeket 
a  tételeket nyitó rendező tételként kell ismét a  követelés, illetve kötelezettség számlákra – egymással szembeni 
elszámolással – felvenni.
(5) A hitelintézet a  tőzsdén teljesített megbízásos ügyletek esetén a központi értéktártól, központi szerződő féltől 
kapott, az  ügyfelet megillető árkülönbözet, egyéb pénzeszköz összegét az  ügylet lezárásáig a  hitelintézetekkel 
szembeni befektetési szolgáltatásból eredő kötelezettségek között kimutatott, a  központi értéktárral, központi 
szerződő féllel szembeni kötelezettségeken belül – legalább az  analitikus nyilvántartásban – ügyfelenként 
elkülönítetten köteles elszámolni és kimutatni a pénzeszközökkel szemben.
(6) Az ügyfelet megillető, a központi értéktártól, központi szerződő féltől kapott árkülönbözet összegét a központi 
értéktárral, központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti kötelezettségek számláról csak az  ügylet 
zárásakor lehet átvezetni az ügyfélszámlára. Ha megállapodás alapján az ügyfelet megillető, a központi értéktártól, 
központi szerződő féltől kapott árkülönbözetet az  ügylet zárását megelőzően a  hitelintézet kifizeti az  ügyfélnek, 
azt az  ügyfélszámla-kötelezettség csökkentéseként kell elszámolni a  pénzeszközökkel szemben. A  mérleg 
fordulónapjával – illetve a  hó végi záráskor – az  ügyfél javára kötött, le nem zárt határidős ügyletekből adódóan 
– a  központi értéktártól, központi szerződő féltől kapott és az  ügyfél részére kifizetett, illetve más ügyletének 
teljesítésére felhasznált árkülönbözet összegében – fennálló a  központi értéktárral, központi szerződő féllel 
szembeni kötelezettséget csökkenteni kell az  ügylet zárását megelőzően az  ügyfélnek kifizetett árkülönbözetek 
összegében az  ügyfélszámlával szemben, egyidejűleg a  0. Nyilvántartási számlák számlaosztályba kell felvenni, 
valamint a  kiegészítő mellékletben bemutatni annak összegét. Az  üzleti évet követő évben – illetve a  hó végi 
zárást követő hónap elején – ezeket a  tételeket nyitó rendező tételként kell ismét az  ügyfélszámla kötelezettség 
csökkentéseként és a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek növekedéseként 
elszámolni.”

65. § (1) A Hitkr. 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Tőzsdén kötött határidős és opciós ügyletek esetén a központi értéktárhoz, központi szerződő félhez pénzügyi 
fedezetként és alapletétként átutalt az  ügylet teljesítésére fel nem használt pénzösszeget a  hitelintézetekkel 
szembeni pénzügyi szolgáltatásból adódó követeléseken belül, továbbá a – a kötési ár, valamint a piaci ár (árfolyam) 
közötti árkülönbözetként befizetett – változó letét céljára átutalt összeget az  ügylet lezárásáig a  hitelintézetekkel 
szembeni befektetési szolgáltatásból adódó követeléseken belül elkülönítetten – a  központi értéktárral, központi 
szerződő féllel szembeni követelésként – kell kimutatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyletek esetén a központi értéktár, központi szerződő fél által árkülönbözetként átutalt 
összeget az  ügylet lezárásáig a  hitelintézetekkel szembeni befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettségeken 
belül elkülönítetten – a központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségként – kell kimutatni.”
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 (2) A Hitkr. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az (1) bekezdés szerinti ügyletek lezárásakor – az opció érvényesítésekor – a teljesítés csak az árkülönbözet 
pénzügyi rendezése formájában valósul meg vagy az ügylettel ellentétes irányú – azonos pénzügyi instrumentumra, 
illetve árura azonos időpontra és mennyiségre vonatkozó – ügylet kötésével (likvidálás) – az  ügylet tárgyának 
leszállítása nélkül –, akkor a záráskori piaci ár (árfolyam) és a kötési ár közötti árkülönbözet követelésként kimutatott 
összegét a befektetési szolgáltatási ráfordítások között kell elszámolni a követelés csökkenésével egyidejűleg, illetve 
a  kötelezettségként kimutatott összeget a  befektetési szolgáltatások bevételeként kell elszámolni a  kötelezettség 
csökkenésével egyidejűleg. A  központi értéktártól, központi szerződő féltől visszakapott alapletét, pénzügyi 
fedezet összegét a  pénzeszközök növeléseként és a  hitelintézetekkel szembeni pénzügyi szolgáltatásból adódó 
követeléseken belül a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés csökkenéseként kell 
elszámolni. Ha az  ügylet fedezeti célú, akkor annak zárásakor az  árkülönbözetet azok között a  bevételek, illetve 
ráfordítások között kell elszámolni, amelyek között a fedezett alapügylet eredménye elszámolásra került.”

66. § (1) A Hitkr. 28/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  év közben pénzügyi szolgáltatási tevékenységét megszüntető pénzügyi intézménynek tevékenységi 
engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése napjával e rendelet (5)–(7) bekezdései szerint kell tevékenységet 
lezáró beszámolóját elkészítenie.
(5) Ha a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése és végelszámolásának 
kezdő időpontja megegyezik – azaz a  végelszámolás kezdő napját megelőző napon a  pénzügyi intézmény még 
tevékenységi engedéllyel rendelkezik – úgy a tevékenységet lezáró beszámolóját e rendelet szerint kell elkészítenie.”

 (2) A Hitkr. 28/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése a végelszámolás, vagy 
a  felszámolás kezdő napját megelőzően történt – azaz a  tevékenységet lezáró beszámoló mérlegfordulónapján 
a pénzügyi intézmény már nem rendelkezik tevékenységi engedéllyel – akkor a tevékenységet lezáró beszámolóját 
a Tv. rendelkezései alapján kell elkészítenie.
(7) A pénzügyi intézmény tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése után (végelszámolásának, 
felszámolásának ideje alatt) a  felszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet, vagy a  végelszámolás 
számviteli feladatairól szóló kormányrendelet előírásait köteles alkalmazni.”

67. §  A Hitkr. 28/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ahol a  központi szerződő féllel kapcsolatos rendelkezések a  központi szerződő fél tevékenységét segítő, 
kiegészítő tevékenységekről szólnak, az alatt informatikai, adatszolgáltatási, oktatási tevékenységeket kell érteni.”

68. §  A Hitkr. 33. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 70. §-ával megállapított 1. és 2., valamint 5. és 6. számú 
mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(17) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 66.  §-ával megállapított 28/A.  § (4)–(7)  bekezdése a   
2015. évben visszavont tevékenységi engedély vonatkozásában is alkalmazható.”

69. §  A Hitkr.
  1. 2. § 2. pontjában az „a a hitelintézetekre” szövegrész helyébe az „a hitelintézetekre” szöveg,
  2. 3.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (4)  bekezdésében az „Az elszámolóháznak” szövegrész helyébe az „A központi 

értéktárnak, a központi szerződő félnek” szöveg,
  3. 5.  § (1)  bekezdésében az „az elszámolóháznál” szövegrész helyébe az „a központi értéktárnál, a  központi 

szerződő félnél” szöveg,
  4. 5. § (2) bekezdésében az „az elszámolóháznál” szövegrész helyébe az „a központi értéktárnál” szöveg,
  5. 10. § (10) bekezdésében, 22. § (6) bekezdés a) pontjában, 25. § 36. pont nyitó szövegrészében, 36. pont e) 

és g)  pontjaiban az „az elszámolóház” szövegrész helyébe az „a központi értéktár, a  központi szerződő fél” 
szöveg,

  6. 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „elszámolóháznak” szövegrész helyébe a „központi értéktárnak” szöveg,
  7. 14. § (6) bekezdésében az „Az elszámolóház” szövegrész helyébe az „A központi értéktár” szöveg,
  8. 14. § (7) és (8) bekezdésében az „Az elszámolóháznak” szövegrész helyébe az „A központi értéktárnak” szöveg,
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  9. 14. § (9) bekezdésében az „Az elszámolóháznak – központi értéktárként –” szövegrész helyébe az „A központi 
értéktárnak” szöveg,

10. 14. § (10) bekezdésében az „Az elszámolóháznál” szövegrész helyébe az „A központi értéktárnál” szöveg,
11. 16. § (3) bekezdésében az „az elszámolóháztól” szövegrész helyébe az „a központi értéktártól” szöveg,
12. 16. § (10) bekezdésében, 22. § (9) bekezdésében az „az elszámolóházzal” szövegrész helyébe az „a központi 

értéktárral, központi szerződő féllel” szöveg,
13. 16.  § (10)  bekezdésében az „Az elszámolóházzal” szövegrész helyébe az „A központi értéktárral, a  központi 

szerződő féllel” szöveg,
14. 18.  § (3)  bekezdésében az „az elszámolóháznak” szövegrész helyébe az „a központi értéktárnak, központi 

szerződő félnek” szöveg,
15. 19.  § (3)  bekezdésében az „Az elszámolóháznak a  központi értéktári tevékenység keretében,” szövegrész 

helyébe az „A központi értéktárnak” szöveg,
16. 25. § 21. pontjában az „az elszámolóházban” szövegrész helyébe az „a központi értéktárban” szöveg,
17. 28/B. § (1) és (2) bekezdésében az „elszámolóházra” szövegrész helyébe a „központi szerződő félre” szöveg,
18. 28/B. § (5) bekezdésében az „elszámolóházzal” szövegrész helyébe a „központi szerződő féllel” szöveg
lép.

70. § (1) A Hitkr. 1. számú melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
 (2) A Hitkr. 2. számú melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
 (3) A Hitkr. 5. számú melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
 (4) A Hitkr. 6. számú melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
 (5) A Hitkr. 7. számú melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

12. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelésként kell kimutatni a  Tpt. értelmében 
központi értéktári, központi szerződő fél által végezhető tevékenységet ellátó, hitelintézetnek nem minősülő 
szervezettel szemben a  központi értéktár, központi szerződő fél tevékenysége, illetve a  központi értéktár által 
nyújtható befektetési szolgáltatások igénybevétele során keletkezett követelések összegét.”

 (2) A Befkr. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések között kell kimutatni:
a) a  tőzsdeforgalmi számláról – illetve bankszámláról vagy pénztárból – árkülönbözet címén a  központi értéktár, 
központi szerződő fél részére befizetett pénzösszeget [a hó végi záráskor, illetve a mérleg fordulónapján – a 11. § 
(4)  bekezdésének megfelelően – ilyen címen csak saját számlás határidős ügyletből adódóan mutatható ki 
követelés];
b) a  befektetési vállalkozások által a  tőzsdei ügyletek nem teljesítéséből eredő kockázat elkerülése céljából – 
a központi szerződő fél által létrehozott és kezelt – közös pénzeszközhöz (garanciaalaphoz) való hozzájárulás címén 
átutalt pénzösszeget.”

 (3) A Befkr. 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzeszközök között elkülönítetten kell kimutatni)
„a) a  központi értéktár, központi szerződő fél által vezetett tőzsdeforgalmi számlán lévő pénzeszközöket – 
az analitikus nyilvántartásban biztosítva a saját és ügyfél pénzeszköz elkülönítését – az alábbi részletezésben:
aa) az azonnali tőzsdei ügyletek pénzügyi rendezésére szolgáló pénzösszeget,
ab) az ügyletek pénzügyi fedezetére, kiegészítő pénzügyi fedezetére szolgáló pénzösszeget,
ac) az ügyletenkénti alapbiztosíték céljára szolgáló pénzösszeget,
ad) az  ügyletenkénti árkülönbözet (változó letétként) befizetésére szolgáló pénzösszeget, valamint a  központi 
értéktártól, központi szerződő féltől az ügyletenként árkülönbözet címén kapott pénzösszeget,
ae) egyéb célra a tőzsdeforgalmi számlán tartott pénzösszeget;”
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72. §  A Befkr. 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségként kell kimutatni, a  határidős 
tőzsdei ügyletekhez kapcsolódó, árkülönbözet címén, a központi értéktár, központi szerződő fél által a befektetési 
vállalkozás tőzsdeforgalmi számlájára átutalt pénzösszeget. A  hó végi záráskor, illetve a  mérleg fordulónapján  
– a 11. § (6) bekezdésének megfelelően – ilyen címen csak saját számlás határidős ügyletből adódóan mutatható 
ki kötelezettség, illetve olyan határidős bizományi ügyletek esetében, amelyeknél a befektetési vállalkozás a lejárati 
idő előtt nem fizeti ki az ügyfelet megillető árkülönbözet összegét és nem használja azt fel az ügyfél más ügyletének 
teljesítésére.”

73. §  A Befkr. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A befektetési vállalkozás a Tv. 20. § (4) és (5) bekezdését nem alkalmazhatja.”

74. §  A Befkr. 11. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenység során az  ügyféltől beszedett pénzösszeget és 
az  ügyfelet megillető pénzbevételeket, illetve az  ügyfél számára kifizetett pénzösszeget és az  ügyfelet terhelő 
pénzkifizetéseket az ügyfélszámlán kell elszámolni az ügyfelek pénzeszközeit tartalmazó, – hitelintézetnél vezetett – 
elkülönített betétszámlával (elkülönített letéti számlával), illetve a  központi értéktár, központi szerződő fél által 
vezetett tőzsdeforgalmi számlával vagy a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség 
számlával szemben.
(3) A  befektetési vállalkozás a  tőzsdén teljesített megbízásos ügyletek esetén, a  központi értéktárnak, központi 
szerződő félnek átutalt, az  ügyfelet terhelő alapbiztosíték, árkülönbözet, egyéb pénzügyi fedezet összegét, illetve 
pénzügyi teljesítés (elszámolás) és egyéb jogcímen átutalt összeget az ügylet zárásáig a 4. § (9) bekezdése szerint 
a  központi értéktár, központi szerződő fél által vezetett tőzsdeforgalmi számlán belül – legalább az  analitikus 
nyilvántartásban – ügyfelenként elkülönítetten köteles elszámolni és kimutatni, egyidejűleg az  ügyfélszámlán is 
köteles kimutatni az ügyféltől ilyen célra beszedett összegeket.
(4) Az  ügyfelet terhelő, a  központi értéktárnak, központi szerződő félnek befizetett árkülönbözet összegét 
a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti követelések számlán – azon 
belül ügyfelek miatt fennálló követelésként elkülönítetten – kell kimutatni a  tőzsdeforgalmi számlakövetelés 
csökkentésével egyidejűleg. A  befizetett árkülönbözet összegével csak az  ügylet zárásakor lehet csökkenteni 
az  ügyfélszámla összegét a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti követelés 
számla csökkentésével szemben. A mérleg fordulónapjával, illetve a hó végi záráskor az ügyfél javára kötött, le nem 
zárt határidős ügyletekből adódóan – a  központi értéktár, központi szerződő fél részére befizetett árkülönbözet 
összegében – fennálló, központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti követeléseket 
az ügyfélszámlával szemben ki kell vezetni a könyvekből és a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályba kell felvenni, 
valamint a  kiegészítő mellékletben bemutatni. Az  üzleti évet követő évben, illetve a  hó végi zárást követő hónap 
elején ezeket a tételeket nyitó rendező tételként kell ismét a követelés, illetve kötelezettség számlákra – egymással 
szembeni elszámolással – felvenni.
(5) A  befektetési vállalkozás a  tőzsdén teljesített megbízásos ügyletek esetén a  központi értéktártól, központi 
szerződő féltől kapott, az  ügyfelet megillető árkülönbözet, egyéb pénzeszköz összegét az  ügylet lezárásáig, 
a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségeken belül – legalább az  analitikus 
nyilvántartásban – ügyfelenként elkülönítetten köteles elszámolni és kimutatni a  tőzsdeforgalmi számlával 
szemben.
(6) Az ügyfelet megillető, a központi értéktártól, központi szerződő féltől kapott árkülönbözet összegét a központi 
értéktárral, központi szerződő féllel szembeni árkülönbözet miatti kötelezettségek számláról csak az  ügylet 
zárásakor lehet átvezetni az ügyfélszámlára. Ha megállapodás alapján az ügyfelet megillető, a központi értéktártól, 
központi szerződő féltől kapott árkülönbözetet az  ügylet zárását megelőzően a  befektetési vállalkozás kifizeti 
az  ügyfélnek, azt az  ügyfélszámla-kötelezettség csökkentéseként kell elszámolni a  pénzeszközökkel szemben. 
A mérleg fordulónapjával, illetve a havi záráskor az ügyfél javára kötött, le nem zárt határidős ügyletekből adódóan 
– a  központi értéktártól, központi szerződő féltől kapott és az  ügyfél részére kifizetett, illetve más ügyletének 
teljesítéséhez felhasznált árkülönbözet összegében – fennálló, a  központi értéktárral, központi szerződő féllel 
szembeni kötelezettséget csökkenteni kell az  ügylet zárását megelőzően az  ügyfélnek kifizetett árkülönbözetek 
összegében az  ügyfélszámlával szemben, egyidejűleg a  0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell felvenni, 
valamint a  kiegészítő mellékletben bemutatni annak összegét. Az  üzleti évet követő évben, illetve a  havi 
zárást követő hónap elején ezeket a  tételeket nyitó rendező tételként kell ismét az  ügyfélszámla kötelezettség 
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csökkentéseként és a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek növekedéseként 
elszámolni.”

75. §  A Befkr. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Tőzsdén kötött határidős és opciós ügyletek esetén, a befektetési vállalkozás hitelintézetnél vezetett elszámolási 
betétszámlájáról a központi értéktár, központi szerződő fél által vezetett tőzsdeforgalmi számlájára átutalt pénzügyi 
fedezet, alapletét, illetve – a  kötési ár, valamint a  piaci ár (árfolyam) közötti árkülönbözetként befizetett – változó 
letét céljára szolgáló pénzeszközök összegét az  ügylet lezárásáig, illetve azok felhasználásáig a  tőzsdeforgalmi 
számlán belül elkülönítetten kell kimutatni. Ha a központi értéktár, központi szerződő fél a pénzügyi fedezet vagy 
az alapletét összegére szolgáló pénzeszközöket a befektetési vállalkozás kötelezettségeinek nem teljesítése esetén 
felhasználja, valamint a változó letétre szolgáló pénzeszközt a befektetési szolgáltató által fizetendő árkülönbözet 
teljesítésére felhasználja, akkor a  tőzsdeforgalmi számláról felhasznált pénzeszközöket a  központi értéktárral, 
központi szerződő féllel szembeni követelésként kell kimutatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyletek esetén a központi értéktár, központi szerződő fél által árkülönbözetként átutalt 
összeget az  ügylet lezárásáig a  központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségeken belül 
elkülönítetten kell kimutatni.”

76. §  A Befkr. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 78.  §-ával megállapított 1. és 2., valamint 4. számú 
mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.”

77. §  A Befkr.
  1. 2. § 10. pontjában az „elszámolóházi tevékenységet végző szervezet” szövegész helyébe a „központi értéktár, 

központi szerződő fél, központi szerződő fél tevékenység” szöveg,
  2. 2.  § 12.  pontjában az  „elszámolóháznál (a  továbbiakban: elszámolóház)” szövegrész helyébe a  „központi 

értéktárnál, központi szerződő félnél” szöveg,
  3. 4.  § (8)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdésében az „az elszámolóháznál” szövegrész helyébe az „a központi 

értéktárnál” szöveg,
  4. 5.  § (7)  bekezdés b)  pontjában, 14.  § (6)  bekezdés a)  pontjában, 15.  § (2)  bekezdés a)  pontjában,  

az „az elszámolóház” szövegrész helyébe az „a központi értéktár, a központi szerződő fél” szöveg,
  5. 7.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „elszámolóháznak” szövegrész helyébe a „központi értéktárnak, központi 

szerződő félnek” szöveg,
  6. 9. § (3) bekezdésben az „az elszámolóháztól” szövegrész helyébe az „a központi értéktártól” szöveg,
  7. 10.  § (5)  bekezdésében, 14.  § (9)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „az elszámolóházzal” 

szövegrész helyébe az „a központi értéktárral, a központi szerződő féllel” szöveg,
  8. 10.  § (5)  bekezdésében az „Az elszámolóházzal” szövegrész helyébe az „A központi értéktárral, a  központi 

szerződő féllel” szöveg,
  9. 16.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „elszámolóházzal” szövegrész helyébe a „központi értéktárral, központi 

szerződő féllel” szöveg,
10. 17. § 2. pont e) alpontjában az „az elszámolóházhoz” szövegrész helyébe az „a központi értéktár, a központi 

szerződő fél számára” szöveg,
11. 17. § 9. és 10. pontjában az „az elszámolóházban” szövegrész helyébe az „a központi értéktárban” szöveg,
12. 18/B. §-ában az „elszámolóházzal” szövegrész helyébe a „központi szerződő féllel” szöveg
lép.

78. § (1) A Befkr. 1. számú melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
 (2) A Befkr. 2. számú melléklete helyébe a 42. melléklet lép.
 (3) A Befkr. 4. számú melléklete a 43. melléklet szerint módosul.
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13. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

79. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpkr.)
1. 31/B. § (3) bekezdésében a „31/B–31/D.” szövegrész helyébe a „31/C–31/E.” szöveg,
2. 31/D. § (1) bekezdésében a „31/A.” szövegrészek helyébe a „31/B.” szöveg,
3. 31/D. § (2) bekezdésében a „31/A.” szövegrész helyébe a „31/B.” szöveg,
4. 31/D. § (2) és (5) bekezdésében a „31/B.” szövegrész helyébe a „31/C.” szöveg,
5. 31/E. § (2) bekezdésében a „31/A–31/C.” szövegrész helyébe a „31/B–31/D.” szöveg,
6. 31/E.  § (6)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzetgazdasági Közlönyben” szövegrész helyébe 

a „Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen” szöveg
lép.

14. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

80. §  A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Kszvr.) 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak 
szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell:)
„e) a  számviteli törvény 151.  § (5)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti, az  a)  pontban meghatározott oklevél, 
bizonyítvány megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési gyakorlatot igazoló 
dokumentumokat.”

81. §  A Kszvr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül gondoskodik 
a  kérelmező részére a  3. számú melléklet szerinti igazolvány elkészíttetéséről, és a  nyilvántartásba vett személy 
részére történő megküldéséről.”

82. §  A Kszvr. 10/B. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Ha a  továbbképzésre kötelezett az  adott továbbképzési évben valamely, 10/F.  § szerint kreditpontra 
minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadványt vásárol, továbbképzési évenként a  kiadvány minősítése 
során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a  továbbképzés teljesítésébe, 
ha a  továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen 
keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló számla másolatát 
a bejelentéséhez csatolja.
(13) A  (12)  bekezdés szerinti – a  kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló – számla akkor fogadható el, 
ha az a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és a számla 
kiállításának dátuma a  kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A  kiadványért járó kreditpont a  számla 
kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be. A  számlán szereplő minősített kiadvány egyes 
példányai után legfeljebb három továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását.”

83. §  A Kszvr. 10/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/G. § Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:
a) a  továbbképzéseket a  10/D.  § (1)  bekezdés szerinti kérelemben rögzített tematika szerint, a  kérelemben foglalt 
időtartamban szervezni és lebonyolítani,
b) legalább a  továbbképzés időpontját – elektronikus képzés esetén az  elektronikus képzési tevékenység 
megkezdését – megelőző 11. napon bejelenteni az  egységes Kormányzati Portálon erre a  célra rendszeresített 
internetes felületen keresztül a tervezett továbbképzések a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelem szerinti adatait,
c) a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, 
de legkésőbb a  képzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az  új oktató 10/D.  § (2a)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott dokumentumait az  egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre 
megküldeni,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 208. szám 27949

d) elektronikus képzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az  elektronikus képzés 
továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára,
e) ha azt a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő 
számára térítésmentesen biztosítani információs anyagot,
f ) a  továbbképzéseken a  részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a  6. számú mellékletben meghatározott 
adattartalommal; elektronikus képzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az  elektronikus képzési 
programot teljesítőket,
g) a  jelenléti ív(ek)et a  továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb 5 munkanapon belül 
megküldeni a  nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az  egységes Kormányzati Portálon megjelenő 
tájékoztatóban közzétett címre,
h) legkésőbb a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére 
bejelenteni a jelenléti ív(ek)en feltüntetett adatok alapján a továbbképzésen résztvevők adatait – a továbbképzésen 
való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a  számviteli törvény 152.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott adattartalommal az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen 
keresztül,
i) az  elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a  továbbképzésen való 
részvételről, a  továbbképzés időpontjáról és a  megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a  továbbképzésen 
résztvevők részére a 11. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, a képzés befejezését követő 30 napon 
belül,
j) a továbbképzésekről a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal nyilvántartást 
vezetni, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy a  továbbképzésen részt vevő személy mely 
továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást,
k) az  általa vezetett nyilvántartásokat (ideértve a  jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő 
dokumentációt is) legalább 5 évig megőrizni.”

84. §  A Kszvr.
1. 5. § (6), (7), (9)–(11) bekezdésében, a 8/A. § (1) és (2) bekezdésében a „8. § (1)” szövegrész helyébe a „8. § (1a)” 

szöveg,
2. 10/A. § (5) bekezdés b) pontjában az „e) pontjában” szövegrész helyébe az „e) és g) pontjában” szöveg,
3. 10/B. § (10) bekezdésében az „erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül.” szövegrész helyébe 

a „megjelenő tájékoztatóban közzétett címen.” szöveg,
4. 10/C.  § (1)  bekezdésében a  „nyomtatványok” szövegrész helyébe a  „nyomtatványokat” szöveg, valamint  

a „ , az  egységes Kormányzati Portálról érhetők el.” szövegrész helyébe az „a nyilvántartásba vételt végző 
szervezet az egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.” szöveg,

5. 10/C.  § (3)  bekezdésében a  „– a  külön közleményében megjelölt” szövegrész helyébe a  „tájékoztatóban 
közzétett” szöveg,

6. 10/D.  § (2a)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az „az akkreditációs” szövegrész helyébe az „az e  rendelet 
szerinti” szöveg,

7. 10/D. § (6) bekezdésében a „de legkésőbb” szövegrész helyébe a „visszavonás esetén a” szöveg
lép.

85. § (1) A Kszvr. 1. számú melléklete a 44. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kszvr. 4. számú melléklete a 45. melléklet szerint módosul.
 (3) A Kszvr. 10. számú melléklete a 46. melléklet szerint módosul.
 (4) A Kszvr. 12. számú melléklete a 47. melléklet szerint módosul.
 (5) A Kszvr. 13. számú melléklete a 48. melléklet szerint módosul.

86. §  Hatályát veszti a Kszvr.
1. 8. § (1) bekezdésében az „ , és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú igazolványt állít ki” szövegrész,
2. 10. § (4) bekezdésében a „ közleményben” szövegrész,
3. 10/A. § (5) bekezdés d) pontja,
4. 10/A. § (6) bekezdése,
5. 10/B. § (6) bekezdése,
6. 10/C. § (1) bekezdésében az „az 5.,” szövegrész,
7. 10/C.  § (3)  bekezdésében a  „vagy bejelentés” szöveg, és az  „a nyilvántartásba vételt végző szervezet –” 

szövegrész,
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8. 10/C. § (4) bekezdése,
9. 5. számú melléklete.

15. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

87. §  A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vkr.) 7.  § (2) és 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  végelszámolás befejezésekor a  végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásaiban 
a  forintban lévő pénzeszközön kívül egyéb eszközök, a  források között kötelezettségek is szerepelnek, 
a  végelszámoló a  Ctv. 111.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján köteles azokat tételesen piaci értéken értékelni. 
A  kötelezettségek, valamint a  részesedésnek, értékpapírnak, vagy kölcsönnek nem minősülő eszközök piaci 
értéke és a  könyv szerinti értéke közötti különbözetet az  egyéb ráfordítások, illetve az  egyéb bevételek között 
kell – a  könyvviteli számlák zárása előtt – elszámolni. A  befektetett eszközök között kimutatott részesedésnek, 
értékpapírnak és kölcsönnek minősülő eszközök átértékelési különbözetét jellegének megfelelően a  befektetett 
pénzügyi eszközökből (értékpapírokból) származó bevételeként vagy részesedések, értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztéseként kell elszámolni. Ha az átértékelt eszköz a forgóeszközök között kimutatott részesedés, értékpapír 
vagy kölcsön, akkor azok átértékelési különbözetét a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy a részesedések, 
értékpapírok, bankbetétek értékvesztéseként kell elszámolni.
(2a) A  piaci értéken történő értékelés (2)  bekezdés szerinti elszámolása előtt a  könyvviteli nyilvántartásokban 
kimutatott értékhelyesbítést, illetve értékelési különbözetet a  megfelelő értékelési tartalékkal szemben ki 
kell vezetni, a  követelés jellegű időbeli elhatárolásokat a  követelések közé, a  kötelezettség jellegű időbeli 
elhatárolásokat a  kötelezettségek közé át kell vezetni. A  részesedésnek, értékpapírnak, kölcsönnek nem 
minősülő eszközökhöz kapcsolódó egyéb időbeli elhatárolásokat az  egyéb ráfordításokkal, illetve az  egyéb 
bevételekkel szemben, a  céltartalékokat az  egyéb bevételekkel szemben meg kell szüntetni. A  befektetett 
eszközök között kimutatott részesedésnek, értékpapírnak és kölcsönnek minősülő eszközökhöz kapcsolódó 
elhatárolt összegeket jellegüknek megfelelően a  befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból) származó 
pénzügyi művelet bevételeként vagy a  befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból) származó pénzügyi 
műveletek ráfordításaként kell elszámolni. Ha az elhatárolt összeg forgóeszközök között kimutatott részesedéshez, 
értékpapírhoz vagy kölcsönhöz kapcsolódik, akkor annak megszüntetését a  pénzügyi műveletek egyéb 
bevételeként vagy a  részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztéseként kell elszámolni. A végelszámolási 
időszak utolsó üzleti évéről készített számviteli beszámoló mérlegében értékhelyesbítés, értékelési különbözet, 
illetve értékelési tartalék, valamint aktív és passzív időbeli elhatárolás, továbbá céltartalék nem mutatható ki.”

88. §  A Vkr. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 87.  §-ával megállapított 7.  § (2) és (2a)  bekezdését, 
89.  §-ával megállapított 4.  § (6)  bekezdés a)  pontját, 7.  § (3)  bekezdését először a  2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra kell alkalmazni.”

89. §  A Vkr.
1. 4. § (6) bekezdés a) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg,
2. 7. § (3) bekezdésében az „a rendkívüli” szövegrész helyébe az „az egyéb” szöveg
lép.

16. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

90. §  A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Fnykr.) a  25.  §-át követően a  következő 
alcímmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
25/A.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 91.  §-ával megállapított 6.  § (5)  bekezdését, 92.  §-ával 
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megállapított 1. és 2. számú mellékletet először a  2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell 
alkalmazni.”

91. §  Az Fnykr.
1. 6. § (5) bekezdésében a „Mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „Adózott” szöveg,
2. 6. § (5) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg
lép.

92. § (1) Az Fnykr. 1. számú melléklete a 49. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Fnykr. 2. számú melléklete az 50. melléklet szerint módosul.

17. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

93. §  Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eptkr.) a  következő 
22. §-sal egészül ki:
„22.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 95. § 1. pontjával megállapított 7. § a) pont ac) alpontját, 
17/C. § a) pont ac) alpontját, 17/E. § a) pont ac) alpontját, 95. § 2. pontjával megállapított 7. § a) pont ae) alpontját, 
17/C.  § a)  pont ae)  alpontját, 17/E.  § a)  pont ae)  alpontját először a  2016. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 95.  § 3.  pontjával hatályon kívül helyezett „KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL 
ÉVES BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI” alcímet, 95.  § 4.  pontjával 
hatályon kívül helyezett 17/G.  §-t a  2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először 
alkalmazni.”

94. §  Az Eptkr. 17.  § a)  pont ag)  alpontjában az „az elszámolóházban” szövegrész helyébe az „a központi értéktárban” 
szöveg lép.

95. §  Hatályát veszti az Eptkr.
1. 7. § a) pont ac) alpontjában, 17/C. § a) pont ac) alpontjában, 17/E. § a) pont ac) alpontjában a „ , rendkívüli 

bevételek” szövegrész,
2. 7. § a) pont ae) alpontjában, 17/C. § a) pont ae) alpontjában, 17/E. § a) pont ae) alpontjában a „ , rendkívüli 

ráfordítások” szövegrész,
3. a „KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL ÉVES BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 

SAJÁTOSSÁGAI” alcím címe,
4. 17/G. §-a.

18. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

96. §  A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Mikr.) a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 97.  §-ával megállapított 6.  § (8)  bekezdését, 98.  §-ával 
megállapított 1–3. mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 99.  §-ával hatályon kívül helyezett 5.  § (12)  bekezdését a  2016. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”
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97. §  A Mikr. 6. § (8) bekezdésében a „rendkívüli bevételként” szövegrész helyébe az „egyéb bevételként vagy pénzügyi 
műveletek bevételeként” szöveg lép.

98. § (1) A Mikr. 1. melléklete az 51. melléklet szerint módosul.
 (2) A Mikr. 2. melléklete helyébe az 52. melléklet lép.
 (3) A Mikr. 3. melléklete az 53. melléklet szerint módosul.

99. §  Hatályát veszti a Mikr. 5. § (12) bekezdése.

19. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

100. §  Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. 
(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § A  könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni az  alaptevékenységgel és a  vállalkozási tevékenységgel 
kapcsolatos bevételeket és költségeket, ráfordításokat, továbbá – ha a  közcélú adományról a  személyi 
jövedelemadóról szóló törvény, illetve az  adományról a  társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 
rendelkezései szerinti kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást állít ki – a  kapott adományt (közcélú 
adományt) és annak felhasználását.”

101. §  Az Ekr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § Az  eredménykimutatásban a  vállalkozási tevékenység adózott eredménye a  naptári évben elszámolt 
értékesítés nettó árbevételének, az  eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az  egyéb 
bevételeknek és a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, 
személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és a  pénzügyi műveletek ráfordításai 
együttes összegének különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel.”

102. §  Az Ekr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló a  484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 101. §-ával megállapított 8. §-t, 103. §-ával megállapított 
6.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontját, 9.  § (1)  bekezdés a)  pontját, 9.  § (3)  bekezdését, 104.  §-ával megállapított 1. és 
2. mellékletet, 105. §-ával megállapított 2. §-t, 5. § (4) bekezdését először a 2016. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.”

103. §  Az Ekr.
1. 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „mérleg szerinti eredményből” szövegrész helyébe a „beszámoló adózott 

eredményéből” szöveg,
2. 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg,
3. 9. § (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg
lép.

104. § (1) Az Ekr. 1. melléklete helyébe az 54. melléklet lép.
 (2) Az Ekr. 2. melléklete az 55. melléklet szerint módosul.

105. §  Hatályát veszti az Ekr. 2. §-ában és 5. § (4) bekezdésében a „bevett egyház” szövegrész.

20. Záró rendelkezések

106. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben az  „Eszközök (aktívák)” alcím  
„D. Követelések” fősora helyébe a következő rendelkezés lép:
„D. Követelések
I. Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések
1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól
ebből:
a) kapcsolt vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
2.  Követelések a biztosítási közvetítőktől
ebből:
a) kapcsolt vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések
ebből:
a) kapcsolt vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből
ebből:
a) kapcsolt vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási tartalékból
IV. Egyéb követelések
ebből:
a) kapcsolt vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
V. Követelések értékelési különbözete
VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete”

 2. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben a „Források (passzívák)” alcím „A. Saját 
tőke” fősora helyébe a következő rendelkezés lép:
„A. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
ebből: biztosítottakra jutó rész
VII. Adózott eredmény”

 3. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben a  „Források (passzívák)” alcím  
„G. Kötelezettségek” fősora helyébe a következő rendelkezés lép:
„G. Kötelezettségek
I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből
ebből:
a) kapcsolt vállalkozással szemben
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b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből
ebből:
a) kapcsolt vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból
ebből:
a) kapcsolt vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
IV. Hitelek
ebből:
a) kapcsolt vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
V. Egyéb kötelezettségek ebből:
a) kapcsolt vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
VI. Kötelezettségek értékelési különbözete
VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete”

2. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Biztkr. 2. számú melléklet F) pontját követő 16. és 17. alpontja, valamint G) pontja.

3. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Biztkr. 3. számú melléklet E) pontja.

4. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Biztkr. 5. számú melléklet 5. pontja.

5. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Alapkr. 1. számú melléklet a „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D. Saját tőke” fősor IV. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„IV. Tárgyévi eredmény”
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6. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az Országos Betétbiztosítási Alap eredménykimutatásának előírt tagolása

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek
02. Betétesek megbízásából behajtott követelések utáni díjbevételek
03. Állami garanciával biztosított betétek kifizetése utáni jutalékbevételek
04. Betétek kifizetésével kapcsolatban felmerült, hitelintézetekre, tagintézetekre vagy költségvetésre áthárított 
költségek miatti bevételek
05. Egyéb betétbiztosítási bevételek
I. Betétbiztosításból eredő bevételek (01+02+03+04+05)
II. Egyéb bevételek
III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek
IV. Pénzügyi műveletek bevételei
06. Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
07. Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
08. Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével kapcsolatban felmerült ráfordítások
09. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások
V. Betétbiztosításból eredő ráfordítások (06+07+08+09)
VI. Egyéb ráfordítások
VII. Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
10. Anyagjellegű ráfordítások
11. Személyi jellegű ráfordítások
12. Értékcsökkenési leírás
IX. Működési költségek (10+11+12)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX)”

7. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az önkéntes betétbiztosítási és intézményvédelmi alap eredménykimutatásának előírt tagolása

01. Tagintézetekkel szembeni díjbevétel betétbiztosítási célra
02. Betétesek megbízásából behajtott követelések utáni díjbevételek
03. Állami garanciával biztosított betétek kifizetése utáni jutalékbevétel
04. Egyéb betétbiztosítási bevételek
I. Betétbiztosításból eredő bevételek (01+02+03+04)
II. Intézményvédelmi bevételek
III. Egyéb bevételek
IV. Nem betétbiztosítási és intézményvédelmi bevételek
V. Pénzügyi műveletek bevételei
05. Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
06. Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
07. Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével kapcsolatban felmerült ráfordítások
08. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások
VI. Betétbiztosításból eredő ráfordítások (05+06+07+08)
VII. Intézményvédelmi ráfordítások
VIII. Egyéb ráfordítások
IX. Nem betétbiztosítási és intézményvédelmi ráfordítások
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X. Pénzügyi műveletek ráfordításai
09. Anyagjellegű ráfordítások
10. Személyi jellegű ráfordítások
11. Értékcsökkenési leírás
XI. Működési költségek (09+10+11)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III+IV+V-VI-VII-VIII-IX-X-XI)”

8. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Alapkr. 4. számú melléklet „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D. Saját tőke” fősor IV.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„IV. Tárgyévi eredmény”

9. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Befektető-védelmi Alap eredménykimutatásának előírt tagolása

01. Tagokkal szemben elszámolt díjbevételek
02. Befektetők megbízásából behajtott követelések utáni díjbevételek
03. Egyéb befektetővédelmi bevételek
I. Befektetővédelmi bevételek (01+02+03)
II. Egyéb bevételek
III. Nem befektetővédelmi bevételek
IV. Pénzügyi műveletek bevételei
04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Befektetők megbízásából behajtott követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
06. Egyéb befektetővédelmi ráfordítások
V. Befektetővédelmi ráfordítások (04+05+06)
VI. Egyéb ráfordítások
VII. Nem befektetővédelmi ráfordítások
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
07. Anyagjellegű ráfordítások
08. Személyi jellegű ráfordítások
09. Értékcsökkenési leírás
IX. Működési költségek (07+08+09)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX)”

10. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Alapkr. 6. számú melléklet „D. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tartalék
III. Értékelési tartalék
IV. Tárgyévi eredmény
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
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I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Állammal szembeni kötelezettségek
2. Tartozások kötvénykibocsátásból
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Szanálási tevékenységből származó kötelezettségek
a) kötelezettségek vállalt garancia beváltásából
b) fizetendő kártalanításból származó kötelezettségek
c) egyéb szanálási tevékenységből származó költség, ráfordítás miatti kötelezettségek
2. Intézményekkel szembeni kötelezettségek
3. Rövid lejáratú hitelek
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások”

11. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Szanálási Alap eredménykimutatásának előírt tagolása

I. Szanálási tevékenységgel kapcsolatos bevételek
II. Egyéb bevételek
III. Pénzügyi műveletek bevételei
IV. Szanálási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások
V. Egyéb ráfordítások
VI. Pénzügyi műveletek ráfordításai
01. Anyagjellegű ráfordítások
02. Személyi jellegű ráfordítások
03. Értékcsökkenési leírás
VII. Működési költségek (01+02+03)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III-IV-V-VI-VII)”

12. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Kárrendezési Alap mérlegének előírt tagolása

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
 I. Immateriális javak
  1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
  2. Vagyoni értékű jogok
  3. Szellemi termékek
  4. Immateriális javakra adott előlegek
  5. Immateriális javak értékhelyesbítése
 II. Tárgyi eszközök
  1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
  2. Berendezések, felszerelések, járművek
  3. Beruházások
  4. Beruházásokra adott előlegek
  5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
 III. Befektetett pénzügyi eszközök
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B. Forgóeszközök
 I. Készletek
  1. Anyagok
  2. Kereskedelmi áruk
  3. Közvetített szolgáltatások
  4. Készletekre adott előlegek
 II. Követelések
  1. Befektető-védelmi Alap tagjaival szembeni követelések
  2. Alapra átszállt követelések
  3. Állammal szembeni követelések
  4. Egyéb követelések
 III. Értékpapírok
  1. Állampapírok
  2. Egyéb értékpapírok
 IV. Pénzeszközök
  1. Pénztár, csekkek
  2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
 I. Jegyzett tőke
 II. Tartalék
 III. Értékelési tartalék
 IV. Tárgyévi eredmény
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
  1. Kötvénykibocsátás miatti kötelezettségek
  2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek
  1. Kötvénykibocsátás miatti kötelezettségek
  2. Rövid lejáratú kölcsönök
  3. Károsult ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
  4. Állammal szembeni kötelezettségek
  5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások”

13. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Kárrendezési Alap eredménykimutatásának előírt tagolása

01. Befektető-védelmi Alap tagjaitól igényelt éves befizetések bevétele
02. Értékesített vagyontárgyak eladásából származó bevételek
03. Egyéb kártalanítási bevételek
I. Kártalanításból származó bevételek (01+02+03)
II. Egyéb bevételek
III. Pénzügyi műveletek bevételei
04. Kártalanítás kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Egyéb kártalanítási ráfordítások
IV. Kártalanításból származó ráfordítások (04+05)
V. Egyéb ráfordítások
VI. Pénzügyi műveletek ráfordításai
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06. Anyagjellegű ráfordítások
07. Személyi jellegű ráfordítások
08. Értékcsökkenési leírás
VII. Tárgyévi költségek (06+07+08)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III-IV-V-VI-VII)”

14. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Befakr. 1. számú melléklet „I. Az  ingatlanalap mérlegének előírt tagolása” cím, „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím,  
„E. Saját tőke, II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)” fősor 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Tárgyévi eredmény”

15. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

I. Az ingatlanalap eredménykimutatásának előírt tagolása
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Egyéb bevételek
III. Eladott áruk beszerzési értéke
IV. Működési költségek
V. Egyéb ráfordítások
VI. Pénzügyi műveletek bevételei
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok
IX. Tárgyévi eredmény
 (I+II-III-IV-V+VI-VII-VIII)

II. Az értékpapíralap eredménykimutatásának előírt tagolása
I. Pénzügyi műveletek bevételei
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai
III. Egyéb bevételek
IV. Működési költségek
V. Egyéb ráfordítások
VI. Fizetett, fizetendő hozamok
VII. Tárgyévi eredmény
 (I-II+III-IV-V-VI)”

16. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kkr. 1. számú melléklet „D. Saját tőke” pont VI. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VI. Adózott eredmény”

17. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A kockázati tőkealap eredménykimutatásának tagolása

01. Értékesítés nettó árbevétele
02. Eladott áruk beszerzési értéke
03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
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04. Működési költségek
05. Egyéb bevétel
       Ebből: visszaírt értékvesztés
06. Egyéb ráfordítások
       Ebből: értékvesztés
07. Pénzügyi műveletek bevételei
       Ebből: értékelési különbözet
08. Pénzügyi műveletek ráfordításai
       Ebből: értékvesztés
  értékelési különbözet
09. Adózás előtti eredmény
      (01-02-03-04+05-06+07-08)
10. Adófizetési kötelezettség
11. Adózott eredmény (09-10)”

18. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Pgr. 1. számú melléklet „D. Saját tőke” pont IV. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Tárgyévi eredmény”

19. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. A Pgr. 2. számú melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek”

 2. A Pgr. 2. számú melléklet 15. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások”

 3. A Pgr. 2. számú melléklet „D. Mérleg szerinti eredmény (±A±B±C)” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„C. Tárgyévi eredmény (±A±B)”

 4. Hatályát veszti a Pgr. 2. számú melléklet VIII., IX. alpontja és C. pontja.

20. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Mnbkr. 1. számú melléklet „XI. Saját tőke” pont „6. Mérleg szerinti eredmény” alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6. Tárgyévi eredmény”

21. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti az Mnbkr. 2. számú melléklet XXI–XXIII. pontja.

22. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Mnykr. 1. számú melléklet „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D. Saját tőke” fősor „IV. Működés mérleg szerinti 
eredménye” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Működés tárgyévi eredménye”
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23. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az Mnykr. 2. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pont 13.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„13. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek”

 2. Az Mnykr. 2. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pont 21.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„21. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek”

 3. Az Mnykr. 2. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pontjában a  „32. Működés mérleg szerinti 
eredménye (10±11±28+31) (±)” szövegrész helyébe a „32. Működés tárgyévi eredménye (10±11±28) (±)” szöveg lép.

 4. Hatályát veszti az Mnykr. 2. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pontjának 29–31. sora.

24. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Mnykr. 3.  melléklet „1. Működés mérleg szerinti eredménye (±)” szövegrész helyébe az „1. Működés tárgyévi 
eredménye (±)” szöveg lép.

25. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az Mnykr. 7. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím, „41. SAJÁT TŐKE” pontjában a „413. Működés 
mérleg szerinti eredménye” szövegrész helyébe a „413. Működés tárgyévi eredménye” szöveg lép.

 2. Az Mnykr. 7. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím, „49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK” pontjában a „498. 
Mérleg szerinti eredmény elszámolása” szövegrész helyébe a „498. Tárgyévi eredmény elszámolása” szöveg lép.

 3. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú melléklet „8. Számlaosztály RÁFORDÍTÁSOK” alcímének 88. sora.
 4. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú melléklet „9. Számlaosztály BEVÉTELEK” alcímének 98. sora.

26. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Önykr. 1. számú melléklet „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D) Saját tőke” pont IV. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye”

27. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az Önykr. 2. számú melléklet „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D) Saját tőke” pontjában a „IV. Működés és kiegészítő 
vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye” szövegrész helyébe a „IV. Működés és kiegészítő vállalkozási 
tevékenység tárgyévi eredménye” szöveg lép.

 2. Az Önykr. 2. számú melléklet „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D) Saját tőke” pontjában az „V. Működés mérleg szerinti 
eredménye” szövegrész helyébe az „V. Működés tárgyévi eredménye” szöveg lép.

28. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az Önykr. 3. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pont 15.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„15. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek”

 2. Az Önykr. 3. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pont 23.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„23. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek”
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 3. Az Önykr. 3. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pontjában a  „38. Működés és kiegészítő 
vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12±13±30±33±36-37) (±)” szövegrész helyébe a „38. Működés 
és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12±13±30±36-37) (±)” szöveg lép.

 4. Hatályát veszti az Önykr. 3. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pontjának 31–33. sora.

29. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az Önykr. 4. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pontjában a  „35. Működés és kiegészítő 
vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)” szövegrész helyébe a „35. Működés 
és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)” szöveg lép.

 2. Az Önykr. 4. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pontjában a  „36. Működés mérleg 
szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)” szövegrész helyébe a  „36. Működés tárgyévi eredménye 
(magánnyugdíjpénztár)” szöveg lép.

 3.  Hatályát veszti az Önykr. 4. számú melléklet „A) Pénztár működési tevékenysége” pont 32. alpontja.

30. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Önykr. 5. számú mellékletében az „1. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 
(±)” szövegrész helyébe az „1. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (±)” szöveg lép.

31. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az Önykr. 9. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím „41. SAJÁT TŐKE” pontjában a „413. Működés és 
kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye” szövegrész helyébe a „413. Működés és kiegészítő 
vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye” szöveg lép.

 2. Az Önykr. 9. számú melléklet „4. Számlaosztály FORRÁSOK” alcím, „49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK” pontjában a „498. 
Mérleg szerinti eredmény elszámolása” szövegrész helyébe a „498. Tárgyévi eredmény elszámolása” szöveg lép.

 3. Hatályát veszti az Önykr. 9. számú melléklet „8. Számlaosztály RÁFORDÍTÁSOK” pontjának 88. sora.
 4. Hatályát veszti az Önykr. 9. számú melléklet „9. Számlaosztály BEVÉTELEK” pontjának 98. sora.

32. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása az egyéb szervezetnél

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)
 I. Pénzügyileg rendezett bevételek
 ebből:
 – tagdíj, alapítótól kapott befizetés
 – támogatások
 – egyéb bevételek
 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)
 III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
 IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
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 V. Ráfordítást jelentő elszámolások
 VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)
D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)
E. Adózás előtti eredmény (I+II)–(III+IV+V)
F. Fizetendő társasági adó
G. Tárgyévi eredmény (E-F)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A  személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele
H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, 
ráfordítás
I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás
(kiadás)
 – ebből: vezető tisztségviselők juttatásai”

33. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek
     ebből:
 – tagdíj, alapítótól kapott befizetés
 – támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei
A. Összes bevétel (1±2+3+4)
     ebből: közhasznú tevékenység bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
     ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
     ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A  személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel”

34. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezet mérlegének tagolása

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
 1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
 2. Vagyoni értékű jogok
 3. Szellemi termékek
 4. Immateriális javakra adott előlegek
 5. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 2. Berendezések, felszerelések, járművek
 3. Beruházások
 4. Beruházásokra adott előlegek
 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
 1. Részesedések tagintézetekben
 2. Egyéb tartós részesedések
 3. Tartósan adott kölcsön tagoknak
 4. Egyéb tartósan adott kölcsönök

B. Forgóeszközök
I. Készletek
 1. Anyagok
 2. Kereskedelmi áruk
 3. Közvetített szolgáltatások
 4. Készletekre adott előlegek
II. Követelések
 1. Tagintézetekkel szembeni követelések
  a) díjkövetelések
  b) egyéb követelések tagintézetekkel szemben
 2. Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelések
 3. Állammal szembeni követelések
 4. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
 1. Állampapírok
 2. Egyéb értékpapírok
IV. Pénzeszközök
 1. Pénztár, csekkek
 2. Bankbetétek
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C. Aktív időbeli elhatárolások
 1. Járó kamatok
 2. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tartalék
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény

E. Céltartalék

F. Kötelezettségek

G. Hosszú lejáratú kötelezettségek
 1. Hosszú lejáratú hitelek
 2. Állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek
 3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

H. Rövid lejáratú kötelezettségek
 1. Tagintézetekkel szembeni kötelezettségek
 2. Rövid lejáratú hitelek
 3. Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek
 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

I. Passzív időbeli elhatárolások
 1. Fizetendő kamatok
 2. Egyéb passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)”

35. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezet eredménykimutatásának tagolása

I. Tagintézetekkel szemben elszámolt bevételek
 a) tagdíj
 b) tagintézetektől kapott egyéb bevételek
II. Egyéb bevételek
01. Kapott osztalék
02. Kapott kamatok
03. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
III. Pénzügyi műveletek bevételei (01+02+03)
IV. Egyéb ráfordítások
04. Fizetett kamatok
05. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
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V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (04+05)
06. Anyagjellegű ráfordítások
07. Személyi jellegű ráfordítások
08. Értékcsökkenési leírás
VI. Működési költségek (06+07+08)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III-IV-V-VI)”

36. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Mérleg előírt tagolása

ESZKÖZÖK (aktívák)
1. Pénzeszközök
2. Állampapírok
 a) forgatási célú
 b) befektetési célú
2/A. Állampapírok értékelési különbözete
3. Hitelintézetekkel szembeni követelések
 a) látra szóló
 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból

 ba) éven belüli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – MNB-vel szemben
  – központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben

 bb) éven túli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – MNB-vel szemben
  – központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben
 c) befektetési szolgáltatásból
 Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 – központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben
3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete
4. Ügyfelekkel szembeni követelések
 a) pénzügyi szolgáltatásból

 aa) éven belüli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 ab) éven túli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 b) befektetési szolgáltatásból
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
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  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés
 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés
 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés
 bd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés
 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés

4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete
5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is
 a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve 

az állampapírokat)
 aa) forgatási célú
 ab) befektetési célú

 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok
 ba) forgatási célú

  Ebből: – kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
  – visszavásárolt saját kibocsátású

 bb) befektetési célú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete
6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok
 a) részvények, részesedések forgatási célra
 Ebből: – kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
 b) változó hozamú értékpapírok

 ba) forgatási célú
 bb) befektetési célú

6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete
7. Részvények, részesedések befektetési célra
 a) részvények, részesedések befektetési célra
 Ebből: – hitelintézetekben lévő részesedés
 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése
 Ebből: – hitelintézetekben lévő részesedés
7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete
8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban
 a) részvények, részesedések befektetési célra
 Ebből: – hitelintézetekben lévő részesedés
 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése
 Ebből: – hitelintézetekben lévő részesedés
9. Immateriális javak
 a) immateriális javak
 b) immateriális javak értékhelyesbítése
10. Tárgyi eszközök
 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök

 aa) ingatlanok
 ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek
 ac) beruházások
 ad) beruházásra adott előlegek
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 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök
 ba) ingatlanok
 bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek
 bc) beruházások
 bd) beruházásra adott előlegek

 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése
11. Saját részvények
12. Egyéb eszközök
 a) készletek
 b) egyéb követelések
 Ebből: – kapcsolt vállalkozással szembeni követelés
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés
12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete
12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
13. Aktív időbeli elhatárolások
 a) bevételek aktív időbeli elhatárolása
 b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 c) halasztott ráfordítások
Eszközök összesen
Ebből:
– FORGÓESZKÖZÖK
[1 + 2.a) + 3.a) + 3.ba) + 3.c) + 4.aa) + 4.b) + 5.aa) + 5.ba) + 6.a) + 6.ba) + 11 + 12+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 
12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]
– BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
[2.b) + 3.bb) + 4.ab) + 5.ab) + 5.bb) + 6.bb) + 7 + 8 + 9 + 10 + a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek 
előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]

FORRÁSOK (passzívák)
1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
 a) látra szóló
 b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség

 ba) éven belüli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – MNB-vel szemben
  – központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben

 bb) éven túli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – MNB-vel szemben
  – központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben
 c) befektetési szolgáltatásból
 Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben
1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
 a) takarékbetétek

 aa) látra szóló
 ab) éven belüli lejáratú
 ac) éven túli lejáratú
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 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból
 ba) látra szóló

  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 bb) éven belüli lejáratú
  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 bc) éven túli lejáratú
  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 c) befektetési szolgáltatásból
 Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség
 cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség
 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség
 cd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség
 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség

2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség
 a) kibocsátott kötvények

 aa) éven belüli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 ab) éven túli lejáratú
  Ebből: – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 ba) éven belüli lejáratú
  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 bb) éven túli lejáratú
  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt 

megtestesítő okiratok
 ca) éven belüli lejáratú

  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 cb) éven túli lejáratú
  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Egyéb kötelezettségek
 a) éven belüli lejáratú
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 Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása
 b) éven túli lejáratú
 Ebből: –  kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
5. Passzív időbeli elhatárolások
 a) bevételek passzív időbeli elhatárolása
 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
 c) halasztott bevételek
6. Céltartalékok
 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre
 b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
 c) általános kockázati céltartalék
 d) egyéb céltartalék
7. Hátrasorolt kötelezettségek
 a) alárendelt kölcsöntőke
 Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása
 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség
  Ebből:  – kapcsolt vállalkozással szemben
  – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  – egyéb gazdálkodóval szemben
8. Jegyzett tőke
Ebből: – visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
10. Tőketartalék
 a) részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió)
 b) egyéb
11. Általános tartalék
12. Eredménytartalék (±)
13. Lekötött tartalék
14. Értékelési tartalék
 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka
 b) valós értékelés értékelési tartaléka
15. Tárgyévi eredmény (±)
Források összesen
Ebből:
– RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
[1.a) + 1.ba) + 1.c) + 1/A + 2.aa) +2.ab) + 2.ba) + 2.bb) + 2.c) + 2/A + 3.aa) +3.ba) + 3.ca) + 4.a) + 4/A]
– HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
[1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) + 7]
– SAJÁT TŐKE
[8-9+10+11±12+13+14 ±15]”
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37. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

 1.  Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek
a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

 2.  Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások
Ebből: – kapcsolt vállalkozásnak
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)

 3.  Bevételek értékpapírokból
a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)
b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés)
c) bevételek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól (osztalék, részesedés)
d) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)

 4.  Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

 5.  Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások
a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból
Ebből: – kapcsolt vállalkozásnak
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)
Ebből: – kapcsolt vállalkozásnak
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak

 6.  Pénzügyi műveletek nettó eredménye
[6.a)-6.b)+6.c)-6.d)]
a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – értékelési különbözet
b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból
Ebből: – kapcsolt vállalkozásnak
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – értékelési különbözet
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c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása
 – értékelési különbözet
d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)
Ebből: – kapcsolt vállalkozásnak
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – forgatási célú értékpapírok értékvesztése
 – értékelési különbözet

 7.  Egyéb bevételek üzleti tevékenységből
a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) egyéb bevételek
Ebből: – kapcsolt vállalkozástól
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 – készletek értékvesztésének visszaírása

 8.  Általános igazgatási költségek
a) személyi jellegű ráfordítások

aa) bérköltség
ab) személyi jellegű egyéb kifizetések

Ebből: – társadalombiztosítási költségek
 = nyugdíjjal kapcsolatos költségek

ac) bérjárulékok
Ebből: – társadalombiztosítási költségek
 = nyugdíjjal kapcsolatos költségek
b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)

 9.  Értékcsökkenési leírás
 10.  Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai
Ebből: – kapcsolt vállalkozásnak
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
b) egyéb ráfordítások
Ebből: – kapcsolt vállalkozásnak
 – jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
 – készletek értékvesztése

 11.  Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalék-képzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
a) értékvesztés követelések után
b) kockázati céltartalék-képzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

 12.  Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a  függő és biztos (jövőbeni) 
kötelezettségekre
a) értékvesztés visszaírása követelések után
b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

                12/A. Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke
 13.  Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni részesedési és 

egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után
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 14.  Értékvesztés visszaírása a  befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt-, jelentős tulajdoni 
részesedési és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után

 15.  Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
Ebből: – PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE
[1-2+3+4-5±6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14]
– NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE
[7.a)-10.a)]

 16.  Rendkívüli bevételek
 17.  Rendkívüli ráfordítások
 18.  Rendkívüli eredmény (16-17)
 19.  Adózás előtti eredmény (±15±18)
 20.  Adófizetési kötelezettség
 21.  Adózott eredmény (±19-20)
 22.  Általános tartalékképzés, felhasználás (±)
 23.  Tárgyévi eredmény (21-22)””

38. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő pénzügyi intézmény konszolidált 
eredménykimutatásának tagolása a következő kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet szerinti 
eredménykimutatás tagolásától

 1.  Az  eredménykimutatás bevételeinek „3. b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, 
részesedés)”, „3. c) bevételek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól (osztalék, részesedés)”, és 
„3. d) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)” sora helyett a következő sorokat kell felvenni:
„b) bevételek társult vállalkozásban való részesedésekből (osztalék, részesedés)
c) bevételek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól (osztalék, részesedés)
d) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)”

 2.  Az eredménykimutatás bevételeinek „7. b) egyéb bevételek” sora kiegészül a következő ba) ponttal:
„ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet”

 3.  Az eredménykimutatás „10. b) egyéb ráfordítások” sora kiegészül a következő ba) ponttal:
„ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet”

 4.  Az eredménykimutatás „20. Adófizetési kötelezettség” sora kiegészül a következő a) ponttal:
„a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)””

39. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A központi értéktár, központi szerződő fél mérlege tagolásának részletezése

 1.  A  központi értéktár, központi szerződő fél 1. számú melléklet szerinti mérlegében az  „ESZKÖZÖK (aktívák)”  
„12. Egyéb eszközök” tételének „b) egyéb követelések” altételét a következő altételekkel kell továbbrészletezni:
b) egyéb követelések
Ebből:
– kapcsolt vállalkozással szembeni követelés
– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni
– egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés
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ba) tőzsdével szembeni követelés
bb) tőzsdei ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatóktól, árutőzsdei szolgáltatóktól járó díjak miatti 

követelés
bc) kifizetett árkülönbözet miatti követelés
bd) egyéb követelés

 2.  A  központi értéktár, központi szerződő fél 1. számú melléklet szerinti mérlegében a  „FORRÁSOK (passzívák)”  
„4. Egyéb kötelezettségek” tételének „a) éven belüli lejáratú” altételét a következő altételekkel kell továbbrészletezni:
a) éven belüli lejáratú
Ebből:
– kapcsolt vállalkozással szemben
– jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
– egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

aa) tőzsdével szembeni kötelezettség
 ab) tőzsdei ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatókkal, árutőzsdei szolgáltatókkal szembeni  

         kötelezettség
ac) befolyt árkülönbözet miatti kötelezettség
ad) egyéb kötelezettség”

40. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Hitkr. 7. számú melléklet III. Fejezet (10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Külföldi ügyfelek, partnerek esetében a  minősítés az  elismert külső hitelminősítő szervezet minősítésén is 
alapulhat, ha azt a számviteli politikában rögzítik azzal, hogy az ügyfél- és partnerminősítés során a hitelintézetekre 
és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU rendelet módosításáról 
szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 138. cikke szerint kell eljárni.”

41. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A befektetési vállalkozás a Tv. 1. számú melléklete szerinti mérleget a következő kiegészítéssel köteles elkészíteni:
a)  „B) Forgóeszközök” mérlegfőcsoport „II. Követelések” mérlegcsoportjának tagolása a következő:
 „II. Követelések
 1. Vevőkövetelések
 2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból
 3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból
 4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból
 5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések
 6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
 7. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 9. Váltókövetelések
 10. Egyéb követelések
 11. Követelések értékelési különbözete
 12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete”
b)  „B) Forgóeszközök” mérlegfőcsoport „IV. Pénzeszközök” mérlegcsoportjának tagolása a következő:
 „IV. Pénzeszközök
 1. Pénztár, csekkek
 2. Bankbetétek
 a) tőzsdeforgalmi számla
 b) egyéb bankbetétek”
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c)  Az „A” változatú mérleg „D) Saját tőke”, illetve a „B” változatú mérleg „J) Saját tőke” mérlegfőcsoportjának 
tagolása a következő:

 „I. Jegyzett tőke
 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
 III. Tőketartalék
 IV. Eredménytartalék (±)
 V. Lekötött tartalék
 VI. Értékelési tartalék
 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Általános tartalék
VIII. Tárgyévi eredmény (±)”
d)  Az  „A” változatú mérleg „F) Kötelezettségek” mérlegfőcsoport „III. Rövid lejáratú kötelezettségek” 

mérlegcsoportjának, valamint a  „B” változatú mérleg „D) Egy éven belül esedékes kötelezettségek” 
mérlegfőcsoportjának tagolása a következő:

 „1. Rövid lejáratú kölcsönök
 – Ebből átváltoztatható vagy átváltozó kötvények
 2. Rövid lejáratú hitelek
 3. Vevőtől kapott előlegek
 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség
 6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból
 7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból
 8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek
 9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 10. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 11. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 12. Váltótartozások
 13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 14. Kötelezettségek értékelési különbözete
 15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete”

42. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az eredménykimutatás tagolása:
a) Bizományosi tevékenység bevételei
b) Kereskedelmi tevékenység bevételei
c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei
d) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei
e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)
 Ebből: értékelési különbözet
f ) Bizományosi tevékenység ráfordításai
g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai
h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai
i) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység ráfordításai
j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)
 Ebből: értékelési különbözet
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I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)
II. Egyéb bevételek
 Ebből: visszaírt értékvesztés
III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
IV. Aktivált saját teljesítmények értéke
V. Anyagjellegű ráfordítások
03. Bérköltség
04. Személyi jellegű egyéb kifizetések
05. Bérjárulékok
VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)
VII. Értékcsökkenési leírás
VIII. Egyéb ráfordítások
 Ebből: értékvesztés
IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
A. Üzleti tevékenység eredménye
(±I+II+III±IV-V-VI-VII-VIII-IX)
06. Kapott (járó) osztalék és részesedés
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
07. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
08. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
09. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
 Ebből: értékelési különbözet
X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)
11. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
13. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
14. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
 Ebből: értékelési különbözet
XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)
C. Adózás előtti eredmény (±A±B)
XII. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (±C-XII)
XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (±)
E. Tárgyévi eredmény (±D±XIII)”

43. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Befkr. 4. számú melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. A „XII. Adófizetési kötelezettség” sor az alábbi sorral egészül ki:
,,XII./A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó-különbözet (±)”
6. A „D. Adózott eredmény” és az „E. Tárgyévi eredmény” sorok és a köztük lévő sorok a következők szerint változnak:
„D. Adózott eredmény (±C-XII±XII/A.)
XIII. Általános tartalékképzés, felhasználás (±)
E. Tárgyévi eredmény (±D±XIII.)””
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44. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a  Kszvr. 1. számú melléklet 2.  pont k)  alpontjában az „(amennyiben a  szakképesítés szakiránya/
szakterülete az oklevélen nem szerepel),” szövegrész.

45. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kszvr. 4. számú melléklet 1. pontja a következő q) ponttal egészül ki:
(1. Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)
„q) szervezet cégjegyzékszáma, a szervezet adószáma”

46. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kszvr. 10. számú melléklet 1. pont e) alpontjában a „vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma” szövegrész 
helyébe az „ , a szervezet adószáma” szöveg lép.

47. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kszvr. 12. számú melléklet 2.  pont a)  pontjában a  „Korm. rendelet” szövegrész helyébe a  „Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet)” szöveg lép.

48. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a  Kszvr. 13. számú melléklet 2.  pontjában a  „Csatolandó melléklet: Az  1.  pont g)–k)  pontjában 
meghatározott szakmai kiadvány 2 példányban, illetve elektronikus kiadvány esetében a hozzáférési jog biztosítása.” 
szövegrész.

49. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Fnykr. 1. számú melléklet „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D. SAJÁT TŐKE” pont VII. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„VII. Adózott eredmény”

50. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1.  Az Fnykr. 2. számú melléklet „C. MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG” pont 19–23. alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„19. Működési tevékenység adózás előtti eredménye (9±18)
20. Nyugdíjkonstrukciók eredménye (A/I/19±A/II/17±B/21)
21. Adózás előtti eredmény (19±20)
22. Adófizetési kötelezettség
23. Adózott eredmény (21-22)”

 2.  Hatályát veszti az Fnykr. 2. számú melléklet „C. MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG” pont 24–29. alpontja.
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51. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Mikr. 1. mellékletében a „VI. Mérleg szerinti eredmény” szövegrész helyébe a „VI. Adózott eredmény” szöveg lép.

52. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása
ezer forintban

Megnevezés Előző év Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)
X. Adófizetési kötelezettség
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)

Kelt: ...............................
Vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírása”

53. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. A Mikr. 3.  melléklet „4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK” pont „41. SAJÁT TŐKE” alpontjában a „419. Mérleg szerinti 
eredmény” szövegrész helyébe a „419. Adózott eredmény” szöveg lép.

 2. A Mikr. 3. melléklet 8. és 9. számlaosztálya helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„8. SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK
81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
811. Anyagköltség
812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
813. Egyéb szolgáltatások értéke
814. Eladott áruk beszerzési értéke
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
821. Bérköltség
822. Személyi jellegű egyéb kifizetések
823. Bérjárulékok
83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
831. Értékcsökkenési leírás
86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
861. Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések
8611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
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8612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
862. Egyéb ráfordításnak minősülő eszköz kivezetések
8621. Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéke
8622. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
863. Behajthatatlan követelések leírt összege
864. Céltartalék képzés
865. Utólag adott, nem számlázott engedmény
866. Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8661. Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8662. Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8663. Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8664. Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8665. EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8666. Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek
867. Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések
8671. Káreseménnyel kapcsolatos fizetett, fizetendő összegek
8672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, véglegesen 
átadott pénzeszköz, juttatás
8673. Fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás
8674. Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege
8675. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
8676. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
868. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések
8681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése
8682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése
8683. Készletek értékvesztése
8684. Követelések értékvesztése
869. Különféle egyéb ráfordítások
8691. Társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak könyv szerinti és létesítő 
okiratban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözete
8692. Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege
8693. Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8694. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
8695. Elengedett követelések könyv szerinti értéke
8696. Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások
87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
871. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
872. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások árfolyamveszteségek
873. Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
874. Nem hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
875. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása
8751. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
8752. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének visszaírása
876. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei
8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
877. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
878. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan adott engedmény
879. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó pénzügyi ráfordítások
89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK
891. Társasági adó
892. Egyszerűsített vállalkozói adó
893. Kisvállalati adó
899. Eredményt terhelő egyéb adók
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9. SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK
91. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
911. Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
912. Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
913. Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
918. Belföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
919. Egyéb belföldi értékesítés árbevétele
92. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
921. Külföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
922. Külföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
923. Külföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
928. Külföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
929. Egyéb külföldi értékesítés árbevétele
96. EGYÉB BEVÉTELEK
961. Egyéb bevételnek minősülő értékesítések
9611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke
9612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések ellenértéke
963. Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg
964. Céltartalék feloldás
965. Utólag kapott, nem számlázott engedmény
966. Működési célra kapott támogatás, juttatás
9661. Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás
9662. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás
9663. Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás
9664. Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás
967. Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek
9671. Káreseménnyel kapcsolatos térítések
9672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás
9673. Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás
9674. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
968. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések visszaírása
9681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
9682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
9683. Készletek értékvesztésének visszaírása
9684. Részesedések értékvesztésének visszaírása
969. Különféle egyéb bevételek
9691. Gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás 
szerinti értékének és létesítő okiratban meghatározott értékének nyereségjellegű különbözete
9692. Elévült kötelezettség könyv szerinti értéke
9693. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci vagy jogszabály szerinti értéke
9694. Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci vagy jogszabály szerinti értéke
9695. Elengedett és ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség értéke
9696. Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek
97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
971. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
972. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
973. Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
974. Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
975. Kapott (járó) osztalék és részesedés
976. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei
9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
977. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
978. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan kapott engedmény
979. Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek”
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54. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

 1.  Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Értékelési tartalék
IV. Adózott eredmény
1. Alaptevékenységből származó eredmény
2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások
 2.  Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása

  Alap-   Vállalkozási   Összesen

                   tevékenység                         tevékenység 

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
e) az a)–d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei

A. ÖSSZES BEVÉTEL (1-4.)
5. Anyagi jellegű ráfordítások
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6. Személyi jellegű ráfordítások
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5-9.)

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)
10. Adófizetési kötelezettség

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-10.)”

55. melléklet a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az Ekr. 2. melléklet „1. Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegének előírt tagolása” cím „C. SAJÁT TŐKE” 
pont III. alpont címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Egyszerűsített beszámoló adózott eredménye”

 2. Az Ekr. 2. számú melléklet „2. Az  egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása” cím F.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„F. Egyszerűsített beszámoló adózott eredménye (E-VII)”

A Kormány 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

A Kormány a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában és 81.  § 
(2) bekezdés a)–j) pontjában,
a 7. § e) pontja, a 91. § b) pontja és a 74. § (1) bekezdése tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 9. § b) pontja tekintetében az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint 
ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény 22. §-ában,
a 14.  § b)  pontja tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés 
k) pontjában,
a 93. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § 
(1) bekezdés a) és b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETE ÉS KÉPVISELETE

1. § (1) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) jogszabályban meghatározott feladatait a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a  továbbiakban: NAV tv.) 3.  §-ában és 4.  §-ában meghatározott 
központi szervei és területi szervei látják el.

 (2) A NAV-nak a NAV tv. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti területi szervei:
a) a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (a továbbiakban: KAVIG),
b) a Repülőtéri Igazgatóság,
c) a Bevetési Igazgatóság,
d) a Szakértői Intézet,
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e) az Informatikai Intézet,
f ) a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet és
g) a Gazdasági Ellátó Igazgatóság.

 (3) A jogszabályban meghatározott vámszervi feladatokat a következő területi szervek látják el:
a) a megyei (fővárosi) adó-és vámigazgatóságok (a továbbiakban: megyei igazgatóságok),
b) a KAVIG,
c) a Repülőtéri Igazgatóság,
d) a Szakértői Intézet és
e) a Bevetési Igazgatóság.

2. § (1) A központi szervek és a területi szervek székhelyét és illetékességi területét az 1. melléklet határozza meg.
 (2) A  területi szervek kirendeltségeinek illetékessége megegyezik annak a  területi szervnek az  illetékességével, 

amelynek a szervezetébe tartoznak.

3. § (1) A NAV területi szervei – a  (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenységüket érintő körben – ideértve 
a  polgári peres és nem peres eljárásokat, illetve a  polgári jogi igénnyel kapcsolatos tevékenységet is – a  NAV 
szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, külön meghatalmazás nélkül képviselik a NAV-ot.

 (2) A bűnügyi igazgatóság tevékenységét érintő peres és nem peres eljárásokban a NAV-ot a Bűnügyi Főigazgatóság 
képviseli.

II. FEJEZET
A KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS HATÁSKÖRE

1. Felülellenőrzés

4. §  Felülellenőrzések lefolytatására a Központi Irányítás jogosult.

2. Vám- és jövedéki, valamint rendészeti ügyek

5. §  A Központi Irányítás
a) intézkedik az  uniós jogi aktusban felhatalmazott szervezet megkeresésére végzendő ellenőrzés elvégzése 

érdekében;
b) fogadja és az Európai Bizottsághoz továbbítja a dömpingellenes vám visszatérítésére vonatkozó kérelmeket;
c) elfogadja az  áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény 

végrehajtásáról szóló 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet (a  továbbiakban: TIR rendelet) 2.  § (2)  bekezdés 
b) pontja szerinti biztosítási szerződést;

d) ellátja a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
1306/2013/EU rendelet) 85.  cikkében meghatározott feladatokat (Különleges Szolgálat), illetve végzi 
a Különleges Szolgálat által magának fenntartott ügyekben az 1306/2013/EU rendelet V. cím III. fejezetében 
meghatározott Európai Mezőgazdasági Garancia Alap utólagos ellenőrzést (a  továbbiakban együtt: EMGA 
utólagos ellenőrzés), valamint a  külön jogszabály szerinti EMGA felülellenőrzést, illetve helyszíni szemle 
lefolytatását;

e) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi szerv által lefolytatott EMGA utólagos ellenőrzést, 
valamint a  külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását a  Különleges Szolgálat útján szakmailag 
irányítja és felügyeli;

f ) – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kapcsolatot tart a  vámigazgatási és rendészeti ügyekben 
az  Európai Bizottsággal, a  nemzetközi szervezetekkel, továbbá a  tagállamok és harmadik országok 
hatóságaival;

g) végzi a  behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti, a  Magyar 
Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai által benyújtott nyilatkozatok záradékolását;

h) ellátja a Hivatalos Zár Bizottság irányításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat;
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i) végzi az egyes ásványolajtermékekkel elkövetett nemzetközi visszaélések felderítése érdekében a tagállamok 
vámhatóságaival történő kapcsolattartást, valamint a Visegrádi Együttműködés tagállamainak vámhatóságai 
által létrehozott munkacsoport feladatait;

j) ellátja az Európai Unió és tagállamai, valamint a dohányipar szereplői között a dohány feketekereskedelem 
visszaszorításáért kötött együttműködési megállapodás alapján a  különböző dohány-csalással kapcsolatos 
ügyben a kapcsolattartási feladatokat;

k) szakhatóságként jár el a  kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-ei 273/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében, illetve a  kábítószer-prekurzoroknak a  Közösség és 
harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 
2004. december 22-ei 111/2005/EK tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 111/2005/EK tanácsi rendelet) 6.  cikk 
(1)  bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) behozatalával és 
kivitelével kapcsolatos, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. és 20. cikke szerinti eljárásában, annak elbírálása 
kérdésében, hogy a  kérelemben feltüntetett határátkelőhelyen a  kérelem szerinti termékek forgalma 
engedélyezhető-e a vámeljárásra vonatkozó követelmények alapján;

l) szakhatóságként jár el a  Rendőrség szerveiről és a  Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 14/A. § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott másodfokú eljárásban, 
valamint

m) képviseli a NAV-ot a Határellenőrzési Munkacsoportban.

3. Nyomtatványok engedélyezése és online pénztárgép forgalomba hozatali engedélyezéséhez 
kapcsolódó szakhatósági tevékenység

6. § (1) A  NAV-nak a  számla, egyszerűsített számla és nyugta előállításával kapcsolatos sorszámtartomány kijelölési 
feladatait a Központi Irányítás látja el.

 (2) Az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban: Áfa törvény) alapján a  külföldi utas 
számára rendszeresített adó-visszaigénylő laptól eltérő formátumú nyomtatvány használatát a  Központi Irányítás 
engedélyezi.

 (3) Az  online pénztárgép forgalmazási engedély iránt a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz benyújtott 
kérelemmel kapcsolatban a Központi Irányítás jár el szakhatóságként.

4. Külföldi szervekkel való kapcsolattartás

7. §  A Központi Irányítás ellátja
a) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről 

szóló, 2010. október 7-ei 904/2010/EU tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontjában megjelölt központi 
kapcsolattartó iroda részére meghatározott,

b) az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a  továbbiakban: Aktv.) 4.  § (3)  bekezdés 8.  pontjában megjelölt központi 
kapcsolattartó iroda részére meghatározott,

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 7. számú melléklet 18.  pontjában 
meghatározott, a haszonhúzó illetősége szerinti tagállam részére teljesítendő adattovábbítási,

d) a NAV szervezetén belül az Aktv. 43. § (1) bekezdésében megjelölt illetékes hatóság részére meghatározott, 
valamint

e) a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a  2073/2004/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. május 2-ai 389/2012/EU tanácsi rendeletben szabályozott illetékes hatóság és 
központi jövedéki kapcsolattartó hivatal részére meghatározott

feladatokat.

5. Behajtási jogsegély

8. §  A Központi Irányítás ellátja a behajtási jogsegéllyel kapcsolatos feladatok tekintetében
a) az Aktv. 4. § (4) bekezdés 4. pontja szerinti kapcsolattartó iroda, valamint
b) az Aktv. 4. § (4) bekezdés 6. pontja szerinti központi kapcsolattartó iroda
részére meghatározott feladatokat.
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6. A pénzügyi információs egységként folytatott tevékenység

9. §  A Központi Irányítás ellátja
a) a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Pmt.) szerint a  pénzügyi információs egységként működő hatóság 
feladatait, valamint

b) az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez 
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, valamint a  pénzeszközök átutalására vonatkozó 
korlátozó intézkedésért felelős szerv részére meghatározott feladatokat.

7. Szerencsejáték felügyeleti tevékenység

10. § (1) A  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) szerinti hatósági és 
a szerencsejáték-piac felügyeletével kapcsolatos feladatok tekintetében a Központi Irányítás jár el.

 (2) A szerencsejáték-szervezők vonatkozásában a Pmt. szerinti felügyeleti feladatok tekintetében a Központi Irányítás jár 
el.

 (3) A  Központi Irányításnak az  Szjtv. szerinti hatósági és a  szerencsejáték-piac felügyeletével kapcsolatos 
feladatokat ellátó szervezeti egysége az  Szjtv. 36.  § (4)  bekezdése szerinti ellenőrzés során – erre irányuló, az  Art. 
szerinti általános megbízólevél birtokában – az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóval és 
költségvetési támogatással kapcsolatos Art. szerinti adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést is lefolytathatja azzal, hogy 
az  adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést követő esetleges hatósági eljárást az  adózó adóügyeiben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság folytatja le.

III. FEJEZET
FELLEBBVITELI IGAZGATÓSÁG HATÁSKÖRE

11. §  A Fellebbviteli Igazgatóság jár el
a) a megyei igazgatóságok,
b) a KAVIG,
c) a Repülőtéri Igazgatóság,
d) a Bevetési Igazgatóság és
e) a Szakértői Intézet
első fokon hozott döntéseivel, intézkedéseivel szemben induló jogorvoslati eljárásokban.

IV. FEJEZET
A MEGYEI IGAZGATÓSÁGOK, VALAMINT A REPÜLŐTÉRI IGAZGATÓSÁG HATÁSKÖRE ÉS ILLETÉKESSÉGE

8. A megyei igazgatóságok hatásköre

12. §  A jogszabályban meghatározott állami adóhatósági, vámhatósági, valamint állami adó- és vámhatósági hatáskörébe 
tartozó hatósági ügyekben – a  Központi Irányítás, a  KAVIG, a  Repülőtéri Igazgatóság, valamint a  Szakértői Intézet 
kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – első fokon a megyei igazgatóságok járnak el.

13. §  A szerencsejáték-szervezéssel, valamint a  játékautomata üzemeltetéssel összefüggő ellenőrzést a  megyei 
igazgatóságok is lefolytathatják azzal, hogy az ellenőrzés megállapításai alapján a döntést a Központi Irányítás hozza 
meg.

14. §  A megyei igazgatóságok ellátják
a) a NAV szervezetén belül behajtási jogsegéllyel kapcsolatos, az Aktv. 4. § (4) bekezdés 5. pontjában megjelölt 

kapcsolattartó szerv részére meghatározott feladatokat, valamint
b) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény szerint kötelező 
bioüzemanyag-részarány teljesítésének ellenőrzésével, bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat.
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9. A Repülőtéri Igazgatóság hatásköre

15. § (1) A Repülőtéri Igazgatóság első fokon eljár azokban az ügyekben – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, amelyeket 
európai uniós jogi aktus, törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a vámhatóság hatáskörébe utal.

 (2) A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti
a) a jövedéki adóztatással, adóellenőrzéssel és engedélyezéssel, a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban: Jöt.) szerinti 
nyilvántartásba vétellel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat;

b) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat;
c) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben (a  továbbiakban: Rega. tv.) meghatározott adóztatási 

feladatokat;
d) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben (a  továbbiakban: Ktdt.) foglalt hatósági 

feladatokat;
e) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a  vámhatóság 
részére meghatározott feladatokat;

f ) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény 
szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;

g) az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását, valamint
h) az engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány (a  továbbiakban: AEO tanúsítvány) kiadását, felügyeletét, újbóli 

értékelését, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás során az AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatát.
 (3) A Repülőtéri Igazgatóság kiadja a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Vtv.) 14. § (7) bekezdése szerinti, a tranzitterület létesítéséről szóló engedélyt.
 (4) A  Repülőtéri Igazgatóság végzi légi forgalomban a  Magyarország területén működő diplomáciai és konzuli 

képviseletek, a  nemzetközi szervezetek, továbbá ezek személyzetének tagjai és családtagjai használatára érkező, 
illetve az általuk külföldi rendeltetéssel feladott áruk vámeljárás alá vonását, ha egyértelműen megállapítható, hogy 
a címzett vagy a feladó az említett személyi körbe tartozik.

 (5) A  Repülőtéri Igazgatóság hivatalból vagy kérelemre ellátja a  vámazonosító szám kiadásával és nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat.

10. Általános illetékesség

16. § (1) Ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa, törvény vagy kormányrendelet 
másként nem rendelkezik,
a) a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, mindezek hiányában utolsó ismert belföldi 

lakóhelye;
b) az egyéni vállalkozó, egyéni cég székhelye, ennek hiányában telephelye, több telephely esetében az elsőként 

bejelentett telephelye;
c) a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye (a tevékenység gyakorlásának 

helye)
szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság jár el.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés a)  pontja alapján az  eljáró szerv nem állapítható meg, az  Észak-budapesti Adó- és 
Vámigazgatóság jár el.

 (3) Ha az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján az eljáró szerv nem állapítható meg, az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi 
személy, illetve egyéb szervezet számviteli nyilvántartásának (könyvvezetés) helye szerinti megyei igazgatóság, 
illetve a Repülőtéri Igazgatóság jár el. Ha a számviteli nyilvántartás (könyvvezetés) helye nem állapítható meg vagy 
az nem Magyarországon van, akkor – az eljárás lefolytatására illetékes szervet meghatározó jogszabályi rendelkezés 
hiányában – az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság jár el.

17. §  Ha a  megyei igazgatóság illetékessége az  ellenőrzés megkezdését követően az  illetékességi okban bekövetkezett 
változás miatt szűnik meg, vagy az  illetékesség megszűnéséről a  megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri 
Igazgatóság az ellenőrzés megkezdését követően szerez tudomást, akkor a megkezdett ellenőrzés befejezésére és 
– szükség szerint – a hatósági eljárás lefolytatására az ellenőrzést megkezdő megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri 
Igazgatóság jár el.
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18. §  Ha a  felettes szerv vagy a  bíróság új eljárásra utasítja az  elsőfokú adó- és vámhatóságot, az  új eljárást – a  65.  § 
(4)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  első fokon eljáró megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság 
folytatja le.

19. § (1) A  megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén kívül az  állami adó- és vámhatóság 
vezetője adott ügyre vonatkozó engedélyével végezhet – a  mélységi ellenőrzés és az  EMGA utólagos ellenőrzés 
kivételével – ellenőrzést. Ilyen esetben az ellenőrzést követő elsőfokú hatósági eljárást is ez a megyei igazgatóság 
folytatja le. Az  EMGA utólagos ellenőrzés esetén a  Különleges Szolgálat vezetője jelöli ki az  EMGA utólagos 
ellenőrzést, illetve az ehhez kötődő Vtv. 7/Q. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot lefolytató megyei igazgatóságot.

 (2) Az  illetékességi területen kívül elvégzendő ellenőrzést a  vizsgálattal érintett adózó székhelyén, a  központi 
ügyintézés helyén, telephelyén, illetve a lakóhelyéhez, székhelyéhez, a központi ügyintézés helyéhez, telephelyéhez 
legközelebb eső hivatali helyiségben, illetve egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély adózó esetében 
– kérelmére – a bejelentett tartózkodási helyéhez legközelebb eső hivatali helyiségben kell lefolytatni.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti esetben az  adóhatóság az  adózót a  lakóhelyéhez, székhelyéhez, a  központi ügyintézés 
helyéhez, telephelyéhez legközelebb eső hivatali helyiségébe idézi, és az  adózó az  adóhatóság idézésében 
megjelölt helyen és időpontban nem jelent meg, és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem mentette ki 
vagy nyolc napon belül megfelelően nem igazolta, a továbbiakban az ellenőrzést az ellenőrzést végző adóhatóság 
a székhelye szerinti hivatali helyiségében folytatja le.

 (4) A  megyei igazgatóságok az  állami adó- és vámhatóság vezetője engedélyével jogosultak végrehajtási eljárás 
lefolytatására az illetékességi területükön kívül.

 (5) Végrehajtási cselekmények foganatosítására a  végrehajtást lefolytató megyei igazgatóság az  illetékességi 
területével határos megyei igazgatóság területén az állami adó- és vámhatóság vezetője engedélye nélkül jogosult.

20. §  Ha az  Art. 87.  § (1)  bekezdés c), illetve d)  pontja szerinti ellenőrzés kapcsolódó vizsgálatként kerül lefolytatásra 
– ideértve azt az esetet is, amikor a kapcsolódó vizsgálatot a KAVIG-nak a 63. § (1) bekezdése szerinti hatáskörébe 
tartozó adózónál kell elvégezni – a vizsgálatot, valamint szükség szerint az azt követő hatósági eljárást az a megyei 
igazgatóság folytatja le, amelyik által folytatott ellenőrzés megalapozott lefolytatásához a  kapcsolódó vizsgálatra 
szükség van, vagy ha – célszerűségi, szakmai szempontból indokolt – ez  a  megyei igazgatóság az  ellenőrzés, és 
szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatása céljából megkeresi az általános szabályok szerint arra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságot.

21. §  Halaszthatatlan ellenőrzési és eljárási cselekményeket az állami adó- és vámhatóság hatáskörrel rendelkező szerve 
az  illetékességi területén kívül is végezhet, amelyről haladéktalanul tájékoztatja az  illetékességgel rendelkező 
szervet.

11. Igazolásokkal, nyilvántartásba vétellel, bejelentéssel, tájékoztatással kapcsolatos különös 
illetékesség

22. § (1) Az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton előterjesztett beadványa alapján – a 63. § (1) bekezdés a), b) 
és d)–i) pontjában, valamint a 64. §-ban megjelölt adózók kivételével – az alábbi ügyekben a NAV bármelyik megyei 
igazgatósága, illetve a KAVIG is eljárhat:
a) az Art. 85/A. §-a szerinti adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés;
b) a magánszemély részére az  adóazonosító jel kiadása, a  vámazonosító szám kiadása, valamint 

az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;
c) az adószám kiadása, vámazonosító szám kiadása közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnál bejelentésre 

kötelezett személyek, illetve szervezetek részére;
d) az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés;
e) az adózó egységes adó- és vámfolyószámlájával kapcsolatos tájékoztatás és kivonat kiadása ügyében;
f ) az adózó bevallásaival kapcsolatos tájékoztatás és a  feldolgozórendszerből nyomtatott adatállomány 

(kivonat) kiadásával kapcsolatos ügyintézés;
g) az adózó személyi jövedelemadó bevallásaival kapcsolatos ügyintézés;
h) a telefonos ügyintézést lehetővé tevő ügyfélazonosító-számmal kapcsolatos ügyintézés;
i) a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok átvétele és 

nyilvántartásba vétele;
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j) az adózó állandó meghatalmazottjának, megbízottjának az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon tett 
bejelentésével kapcsolatos ügyintézés;

k) az adózóra vonatkozó egységes adóalany- és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás, kivonat kiadása ügyében;

l) a legfeljebb száznyolcvan napos – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkező huszonöt 
év alatti pályakezdő munkavállaló után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó adókedvezménye 
igénybevételéhez szükséges igazolással kapcsolatos ügyintézés;

m) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti működő adóalanyként 
történő nyilvántartásba vétellel, működő adóalanyi státusz igazolásával kapcsolatos ügyintézés;

n) a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott 
jelentős önkorlátozó nyilatkozattal, valamint a  játékos-védelmi nyilvántartásból történő lekérdezéssel 
kapcsolatos ügyintézés;

o) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Itv.) 73. § (7) bekezdése, valamint az  Itv. 74. § 
(1)  bekezdése szerinti, a  10 000 forintot meghaladó eljárási illetékkiszabás alapján történő megfizetése és 
az illetékköteles irat illetékkiszabásra történő bemutatása tényének igazolása.

 (2) Az  (1) bekezdésben meghatározott ügyekben a 63. § (1) bekezdés e) és h) pontjában megjelölt adózó – az állami 
adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt ügyfélszolgálatokon személyesen benyújtott – beadványa alapján 
bármelyik megyei igazgatóság eljárhat.

12. Munkáltatói adómegállapítással kapcsolatos különös illetékesség

23. § (1) A munkáltató (kifizető) és a magánszemély között az adóelőleg-levonással, illetve az adómegállapítással kapcsolatos 
vitában a munkáltató (kifizető) adóügyében eljáró megyei igazgatóság dönt.

 (2) Ha a  munkáltatónak több telephelye van, a  hatósági eljárást az  elsőként bejelentett telephely szerint illetékes 
megyei igazgatóság folytatja le. A  később bejelentett telephely szerint illetékes megyei igazgatóság is jogosult 
az  adózó telephelyén az  egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, illetve az  adatgyűjtésre irányuló 
ellenőrzés lefolytatására.

13. Csoportos adóalanyisággal valamint együttműködő közösséggel kapcsolatos különös illetékesség

24. § (1) A  csoportos adóalanyiság időszakában az  a  megyei igazgatóság jár el a  csoport adóügyeiben és minden, 
a  csoportos adóalanyisággal kapcsolatos eljárásban – különösen a  csoport létrehozatalával, megszűnésével, 
a  csoporthoz csatlakozással, a  csoportból kiválással, a  csoporttag vagy a  kívül maradó adóalany felelősségének 
megállapításával, valamint a  csoportazonosító számmal kapcsolatos eljárásokban –, amely a  csoportos 
adóalanyiságban résztvevő tagok által kijelölt képviselő adóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik.

 (2) A  csoportazonosító szám törlése esetén a  soron kívüli bevallási kötelezettséget az  (1)  bekezdés szerinti megyei 
igazgatóság részére kell teljesíteni.

 (3) A  csoportos adóalanyiság időszakában az  (1)  bekezdés szerinti megyei igazgatósághoz benyújtandó általános 
forgalmi adó bevallás, valamint a  csoportazonosító szám törlése esetén benyújtandó soron kívüli adóbevallás 
ellenőrzését a csoport megszűnését követően is az (1) bekezdés szerinti megyei igazgatóság folytatja le.

 (4) Az adóhatóság a csoportos adóalany általános forgalmi adó kötelezettségeinek teljesítését külön tartja nyilván.

25. §  Az Áfa törvény 85.  § (6)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti együttműködő közösség adóügyeiben az  eljárást 
az  együttműködő közösség képviselőjének (ennek hiányában a  legutolsó képviselőjének) adóügyeiben eljáró 
megyei igazgatóság, az  Áfa törvény 85.  § (6)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti együttműködő közösség 
adóügyeiben az eljárást az együttműködő közösségnek minősülő adóalany adóügyeiben eljáró megyei igazgatóság 
folytatja le.

14. Elhunyt személy adómegállapításával kapcsolatos különös illetékesség

26. §  Ha az adókötelezettség a vállalkozó magánszemély halála miatt szűnik meg, az Art. 131. § (1)–(3) bekezdése szerinti 
soron kívüli adómegállapítást az  elhunyt magánszemély utolsó székhelye, ennek hiányában telephelye – több 
telephely esetén az elsőként bejelentett telephely – szerinti megyei igazgatóság folytatja le.
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15. Mulasztási bírsággal kapcsolatos különös illetékesség

27. § (1) Ha az első fokon eljáró megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság eljárásában az illetékességi területéhez 
nem tartozó adózó (ügyfél), illetve adózónak (ügyfélnek) nem minősülő magánszemély terhére kell mulasztási 
bírságot kiszabni, a bírság kiszabását az eljáró megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi el.

 (2) Ha az Art. 14. § (4) bekezdése vagy az Art. 99. § (1a) bekezdése alapján az adó- és vámhatóság által megállapított 
mulasztási bírság a felszámolót, a végelszámolót, illetve a vezető tisztségviselőt terheli, a mulasztási bírságot azon 
megyei igazgatóság szabja ki, amely a  mulasztással érintett, felszámolás, végelszámolás, illetve kényszertörlési 
eljárás alatt álló adózó adóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

 (3) Ha az  ellenőrzést a  megyei igazgatóság az  illetékességi területén kívül végzi, és az  Art. 14.  § (4)  bekezdése 
vagy az  Art. 99.  § (1a)  bekezdése alapján megállapított mulasztási bírság a  felszámolót, a  végelszámolót, a  volt 
végelszámolót, illetve a  vezető tisztségviselőt, a  volt vezető tisztségviselőt terheli, a  mulasztási bírságot az  eljáró 
megyei igazgatóság szabja ki.

16. Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzéshez kapcsolódó különös illetékesség

28. § (1) Az  Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárást az  ellenőrzést lefolytató 
megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi. A Bevetési Igazgatóság által általános megbízólevéllel 
lefolytatott ellenőrzést követő hatósági eljárásra az  általános illetékességi szabályok szerinti megyei igazgatóság 
jogosult.

 (2) Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzés esetén az  ellenőrzést lefolytató megyei igazgatóság, illetve 
a Repülőtéri Igazgatóság jár el abban az esetben is, ha az ellenőrzés során nem az adózó terhére kerül mulasztási 
bírság kiszabásra.

 (3) A  Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, az  állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító 
számmal nem rendelkező külföldi természetes személy tekintetében az  egyes adókötelezettségekre irányuló 
ellenőrzés, illetve az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés általános megbízólevéllel való lefolytatására – a KAVIG mellett – 
bármelyik más megyei igazgatóság is jogosult.

17. Illeték ügyben alkalmazandó különös illetékességi szabályok

29. § (1) Az öröklés után járó illetéket
a) az Itv. 89. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

aa) ha a  közjegyző székhelye Budapesten van, az  örökhagyó utolsó lakóhelye szerinti megyei 
igazgatóság,

ab) az aa) alpontba nem tartozó esetben a közjegyző székhelye szerinti megyei igazgatóság;
b) az Itv. 89. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben

ba) ha a bíróság székhelye Budapesten van, az örökhagyó utolsó lakóhelye szerinti megyei igazgatóság,
bb) a ba) alpontba nem tartozó esetben a bíróság székhelye szerinti megyei igazgatóság;

c) az a) és b)  pontba nem tartozó esetben az  örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, székhelye szerinti megyei 
igazgatóság, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt megyei igazgatóság

szabja ki.
 (2) Az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási illetéket az a megyei igazgatóság szabja ki

a) amelynek illetékességi területén az ingatlan található, vagy
b) amelynek illetékességi területén a szerződésben első helyen megjelölt ingatlan fekszik,
feltéve, hogy a vagyonszerzés tárgya ingatlan-, vagy az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, ha a szerződés 
több illetékügyben eljáró megyei igazgatóság illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozik.

 (3) Ingó vagy ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékű jog ajándékozása vagy visszterhes vagyonátruházási illeték 
alá eső megszerzése esetén az  a  megyei igazgatóság jár el, amelynek illetékességi területén a  szerződésben első 
helyen feltüntetett szerző fél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, illetve székhelye, ennek hiányában 
telephelye, illetve a  tevékenység gyakorlásának helye [a továbbiakban együtt: lakóhely (székhely)] található. Ha 
az adózó belföldön nem letelepedett, akkor az illetéket az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság szabja ki.

 (4) Az  önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzésével kapcsolatos ajándékozási és visszterhes 
vagyonátruházási illetéket az  a  megyei igazgatóság szabja ki, amelynek illetékességi területén a  praxisjog szerinti 
telephely van.
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 (5) Az  érdekelt fél indokolt kérelmére az  e  rendeletben megállapított illetékességtől eltérően az  állami adó- és 
vámhatóság vezetője az illeték kiszabására más megyei igazgatóságot is kijelölhet.

 (6) Jogszabályi rendelkezés szerint kiállított lelet alapján az  illetéket az  a  megyei igazgatóság szabja ki, amelynek 
illetékességi területén a fizetésre kötelezett, több fizetésre kötelezett esetében az, amelynek illetékességi területén 
az elsősorban fizetésre kötelezett, ha ez külföldi, a soron következő belföldi lakóhelye (székhelye) van. Ha minden 
fizetésre kötelezettnek az  ország területén kívül van a  lakóhelye (székhelye), az  illetéket az  a  megyei igazgatóság 
szabja ki, amelynek illetékességi területén a leletet készítő szerv székhelye van. A leletet a megyei igazgatóságnak 
kell megküldeni.

 (7) Jogszabályi rendelkezés szerint kiállított bírósági értesítés alapján az  eljárási illeték megfizetésére az  a  megyei 
igazgatóság hívja fel az  adóst, amelynek illetékességi területén az  adós lakóhelye (székhelye) van. Ha a  bírósági 
értesítés alapján az  illeték megfizetésére több adós egyetemlegesen kötelezett, akkor az  illeték megfizetésére 
az  a  megyei igazgatóság hívja fel az  egyetemlegesen kötelezett adóstársakat, amelynek illetékességi területén 
annak az adósnak a lakóhelye (székhelye) van, akinek a nevére kiállított bírósági értesítést az adóhatóság elsőként 
nyilvántartásba vette. Ha minden fizetésre kötelezettnek az  ország területén kívül van a  lakóhelye (székhelye), 
az illetéket az a megyei igazgatóság szabja ki, amelynek illetékességi területén az értesítést készítő szerv székhelye 
van.

30. § (1) Az  illeték törlése iránti eljárásban az a megyei igazgatóság jár el, amelyik a 29. §-ban, illetve a 34. §-ban foglaltak 
szerint az illetéket kiszabta, megállapította.

 (2) Az illeték visszatérítése iránti eljárásban
a) az Itv. 77.  §-a szerinti, kiszabás alapján megfizetett illeték tekintetében az  megyei igazgatóság, amelyik 

a 29. §-ban, illetve a 34. §-ban foglaltak szerint az illetéket kiszabta;
b) az Itv. 32.  § (2)  bekezdése szerinti, a  jogorvoslati eljárásban megfizetett illeték tekintetében az  ügyfél 

lakóhelye (székhelye), illetve a bíróság székhelye szerinti megyei igazgatóság;
c) az eljárás megindítása nélkül megfizetett, az Itv. 73. § (12) bekezdés első mondata szerinti, továbbá az eljárási 

illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet 7.  § (4)  bekezdése szerinti illeték tekintetében az  ügyfél lakóhelye (székhelye) szerinti megyei 
igazgatóság;

d) az Itv. 94.  §-a szerinti megrongálódott, tévesen felragasztott, továbbá feleslegessé vált illetékbélyeg 
tekintetében az eljáró hatóság, illetve bíróság székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerinti megyei 
igazgatóság;

e) az Itv. 81. § (2) bekezdés első mondatában említett esetekben, ha az illeték megfizetése illetékbélyeggel vagy 
készpénzzel történt, az adózó lakóhelye (székhelye) szerinti megyei igazgatóság;

f ) a cégbírósági eljárási illeték visszatérítése iránti eljárásban a  cégbíróság székhelye szerint illetékes megyei 
igazgatóság

jár el.
 (3) Ha az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján az illetékes megyei igazgatóság nem állapítható meg, akkor az illeték 

törlése, visszatérítése iránti eljárásban az  ügyfél lakóhelye (székhelye) szerinti megyei igazgatóság, belföldön nem 
letelepedett adózó esetén pedig az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság jár el.

31. §  A megyei igazgatóságoknál indított eljárás tekintetében az  Itv. 73.  § (3)  bekezdése szerinti, az  esedékességkor 
meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét előíró határozat meghozatalára irányuló eljárásban 
az a megyei igazgatóság jár el, amelyiknél az eljárás indult, illetve folyamatban van.

32. §  Az illetékfizetési kötelezettségre vonatkozó fizetési könnyítés, mérséklés iránti ügyben, illetve végrehajtási 
ügyekben – ideértve az Art. 151. §-a szerinti visszatartási jog gyakorlását is – az adózó adóügyeiben eljáró megyei 
igazgatóság jár el.

33. §  Az Art. 131.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti soron kívüli adómegállapítás során az  illetéket is az  adó soron kívüli 
megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság állapítja meg.

34. §  Az illetékköteles irat illetékkiszabásra történő bemutatása tényének igazolása esetén az  illetéket az  a  megyei 
igazgatóság szabja ki, amely az irat illetékkiszabásra történő bemutatását igazolta.
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18. Vám- és jövedéki eljárásokkal kapcsolatos különös illetékesség

35. § (1) Az  áruk vámeljárás alá vonását – eltérő rendelkezés hiányában – az  a  megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri 
Igazgatóság végzi, amelynek az illetékességi területén az árukat vámeljárás alá bejelentik.

 (2) A  Vtv. 7/C.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti utólagos ellenőrzést az  a  megyei igazgatóság vagy a  Repülőtéri 
Igazgatóság folytatja le, amely a  vámeljárást lefolytatta, vagy indokolt esetben – ha az  nem azonos a  vámeljárást 
lefolytató szervvel – az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező területi szervet.

 (3) Vámügyekben az  engedélyezési eljárás lefolytatását – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az  a  megyei 
igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az illetékességi területén a kérelmezett tevékenységet 
gyakorolni kívánják.

 (4) A  (3)  bekezdéstől eltérően a  kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei igazgatóság, vagy ha a  kérelmező 
székhelye (lakóhelye) a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, a Repülőtéri Igazgatóság végzi
a) az összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség engedélyezését;
b) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 

rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-ai 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK 
végrehajtási rendelet) 398. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezését;

c) az EK végrehajtási rendelet 912g. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezését;
d) az EK végrehajtási rendelet 406.  cikke szerinti engedélyezett címzett státusz, valamint az  EK végrehajtási 

rendelet 454a. cikke szerinti TIR eljáráshoz kapcsolódó engedélyezett címzett státusz engedélyezését;
e) az áruk uniós jellegére vonatkozóan engedélyezett feladó által adott igazolás engedélyezését;
f ) a preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri tevékenység engedélyezését;
g) a könyvelés szerinti elkülönülés engedélyezését;
h) a vámügynöki tevékenység engedélyezését;
i) az A.TR. engedélyezett exportőri tevékenység engedélyezését, valamint
j) az INF 4 adatlap hitelesítését.

 (5) Az  Áfa törvény 4. számú mellékletében meghatározott engedélyezési feladatokat az  adóraktár működési helye 
szerinti megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság látja el. Az  adóraktár felügyeletét az  a  megyei 
igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el, amelynek illetékességi területén az adóraktár található.

 (6) A vámszabad területen történő ellenőrzéseket, valamint az  ilyen területen történő építkezésre vonatkozó előzetes 
jóváhagyást az  a  megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság végzi, amelynek az  illetékességi területén 
a vámszabad terület található.

 (7) A  Vtv. 7/Q.  §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az  utólagos ellenőrzést végző területi szerv folytatja le, vagy 
indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező területi szervet.

 (8) A  (7)  bekezdés szerinti esetben az  utólagos ellenőrzést végző területi szerv a  Vtv. 7/Q.  §-a szerinti kapcsolódó 
vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezhet.

 (9) Az  egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) 
Korm.  rendelet 1.  § (2)  bekezdésében és 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott vámhatósági feladatokat országos 
illetékességgel az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság látja el.

36. §  A vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a  megyei igazgatóságnak, illetve 
a Repülőtéri Igazgatóságnak a feladata, amelynek illetékességi területén a vámtartozás keletkezett vagy a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-ei 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK Vámkódex) 
215. cikke alapján keletkezettnek kell tekinteni.

37. §  A csővezetéken szállított áru tekintetében behozatali és kiviteli irányú forgalom esetén egyaránt a  csővezetéket 
üzemeltető gazdálkodónak a szállított áru mennyiségének hiteles mérési adatait nyilvántartó székhelye, telephelye 
szerinti megyei igazgatóság jár el.

38. § (1) A meghatározott célú felhasználás szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó – az EK végrehajtási rendelet 292. cikk 
(1)  bekezdése szerinti – írásbeli engedélyt a  feldolgozás helye szerinti megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri 
Igazgatóság adhatja ki. A  meghatározott célú felhasználás szabadforgalomba bocsátásra vagy gazdasági 
vámeljárásra vonatkozó – az EK végrehajtási rendelet 292. cikk (3) bekezdése, illetve 497. cikk (3) bekezdése szerinti 
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– egyszerű írásbeli engedélyt az  a  megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság adhatja ki, amelynek 
illetékességi területén az árut vámeljárás alá bejelentik.

 (2) Az  áru uniós helyzetének igazolására az  áru bemutatási helye szerinti megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri 
Igazgatóság jogosult.

 (3) Az  egyszerűsített eljárások engedélyezésére – kivéve, ha azt a  gazdasági vámeljárások engedélyezésére 
benyújtott kérelemben kérik, illetve a hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárást – a kérelmező vámügyi 
nyilvántartásának helye szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság jogosult.

39. § (1) A  Vtv. 48.  § (2)–(5)  bekezdésében meghatározott biztosíték nyújtása alóli mentességet a  mentességre jogosult 
székhelye, magyarországi székhely hiányában a  telephelye szerinti megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri 
Igazgatóság állapítja meg.

 (2) A  tranzitterület – Vtv. 14. § (7) bekezdésben meghatározott – felügyeletét és a belépési engedélyek érvényesítését 
a nemzetközi közforgalmú repülőtér helye szerinti megyei igazgatóság, Budapesten a Repülőtéri Igazgatóság látja el.

 (3) A vámok és az azokkal együtt kiszabott nem közösségi adók és díjak visszafizetése vagy elengedése tekintetében 
az  EK végrehajtási rendelet 877.  cikkében meghatározott döntéshozatallal, felügyelettel és a  végrehajtással 
kapcsolatos feladatokat a könyvelést végző megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság látja el.

 (4) A  nyilvános és nem nyilvános repülőtereken az  egységes vámtechnológiai rend és a  légi közlekedés védelme 
szempontjából a  NAV-ra háruló feladatok tekintetében a  Repülőtéri Igazgatóság illetékessége Magyarország 
területére, továbbá a légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére terjed ki.

40. §  Az AEO tanúsítvány kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, illetve az  egyszerűsített engedélyezési eljárás során 
az AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatát
a) ha a kérelmező székhelye vagy lakóhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, és 

a kérelmező nem kiemelt adózó, az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság;
b) ha a kérelmező székhelye vagy lakóhelye Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye vagy Nógrád megye 

területén található, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóság;
c) ha a kérelmező székhelye vagy lakóhelye Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-

Szolnok megye területén található, a Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság;
d) ha a  kérelmező székhelye vagy lakóhelye Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 

területén található, a Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság;
e) ha a kérelmező székhelye vagy lakóhelye Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye vagy Zala megye területén 

található, a Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóság;
f ) ha a  kérelmező székhelye vagy lakóhelye Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye területén 

található, a Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság;
g) ha a kérelmező székhelye vagy lakóhelye Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területén található, 

a Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság
végzi.

41. §  Az AEO tanúsítvány kiadása, felügyelete, újbóli értékelése, illetve az  egyszerűsített engedélyezési eljárás során 
az AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatakor a megyei igazgatóság illetékességi területén kívül is eljárhat.

42. §  A TIR rendelet 4. §-a szerinti feladat ellátására a nemzetközi áruforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken, 
illetve az ország belterületén működő valamennyi megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság jogosult.

43. §  A katonai vámügyi szerv által Budapesten és Pest megyében kezdeményezett valamennyi eljárásban 
a Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság jár el.

44. § (1) A  jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki ügyben – az  engedélyezés és a  nyilvántartásba vétel kivételével –, 
továbbá a  hatósági felügyelet keretében végzett adóztatási feladatokkal – ide nem értve az  adó-visszaigénylési 
(adó-visszatérítési) kérelem elbírálása során végzett, a Jöt. 49. § (5) bekezdése szerinti kiutalás előtti ellenőrzést –, illetve 
a Jöt. 15. § (1) és (2) bekezdése és a Jöt. 65. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos 
jövedéki adóügyekben az eljárást
a) az adóraktár helye;
b) az adómentes felhasználó üzeme;
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c) a felhasználói engedélyes, a nyilvántartásba vett felhasználó, az üzemi motorikus gáztöltő-állomás, a mobil 
palackozó, a jövedéki engedélyes kereskedő, a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelye;

d) a bejegyzett kereskedő, az eseti bejegyzett kereskedő fogadóhelye;
e) a nem jövedéki engedélyes kereskedő üzletének, raktárának helye;
f ) a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelye;
g) az üzemanyagtöltő állomás, a kereskedelmi tárolótelep, terítőjárat értékesítési körzetének helye;
h) az egyéb személy jogosulatlan tevékenységének helye;
i) a vámhatóság által regisztrált, szárított, illetve fermentált dohányt előállító, tároló, azzal kereskedő 

földterületének, telephelyének, raktárának helye;
j) a Jöt. 121/A. §-a szerinti desztillálóberendezésre vonatkozó szakvélemény elkészítése, valamint az elkobzott 

jövedéki termék és desztillálóberendezés megsemmisítése ügyében az  eljáró önkormányzati adóhatóság 
helye;

k) a Jöt. 109. § (5) bekezdése szerinti mozgóbolt által ellátott település, értékesítési megálló helye;
l) a Jöt. 62/A.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentés esetén a  belföldre történő belépés helye, egyéb bejelentés 

esetén a tevékenység végzésének helye
szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi.

 (2) Ismeretlen személy jövedéki ügyében az a megyei igazgatóság, a Repülőtéri Igazgatóság és a Bevetési Igazgatóság 
jár el, amely az ügyben az első intézkedést tette.

 (3) A  dohánytermék-kiskereskedelmi piac felügyelete körében végzett ellenőrzést a  dohánybolt vagy elkülönített 
hely fekvése, illetve a  jogosulatlan tevékenység végzésének helye szerinti megyei igazgatóság és a  Repülőtéri 
Igazgatóság végzi.

45. § (1) Vámraktár engedélyezésére, ha a  számviteli nyilvántartás magában foglalja a  raktárnyilvántartást is, a  kérelmező 
számviteli nyilvántartásának helye szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság jogosult.

 (2) Ha a  számviteli nyilvántartás a  raktárnyilvántartást nem foglalja magában, vagy a  kérelmező számviteli 
nyilvántartása nem Magyarországon található, és a  raktározás kizárólag Magyarországon történik, továbbá 
az  egységes engedélyezés esete nem áll fenn, a  vámraktár engedélyezésére a  raktárnyilvántartás vezetésének 
helye szerinti megyei igazgatóság, illetve a  Repülőtéri Igazgatóság jogosult. Ha egy engedélyben több 
telephelyet kívánnak vámraktárként engedélyeztetni, az  illetékességet az  összesített adatokat tartalmazó – de 
minden engedélyeztetni kívánt telephelyen hozzáférhető – központi nyilvántartás vezetésének helye szerint kell 
megállapítani.

 (3) Az  egységes engedélyek kiadására a  kérelmező számviteli nyilvántartásának helye szerinti megyei igazgatóság, 
illetve a Repülőtéri Igazgatóság jogosult.

 (4) Jövedéki engedélyezési eljárásban a  kérelmező telephelye szerint illetékes megyei igazgatóság abban az  esetben 
is jogosult az  illetékességi területén helyszíni szemle tartására, a  telephely ellenőrzésének lefolytatására, valamint 
az ezekkel kapcsolatos eljárási cselekmények elvégzésére, ha az engedélyezéssel kapcsolatban egyébként más szerv 
jár el.

19. Rendészeti feladatokkal kapcsolatos különös illetékesség

46. §  Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság folytatja le az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály 
szerinti helyszíni szemlét azon személyek tekintetében – ide nem értve a  KAVIG hatáskörébe tartozó kiemelt 
adózókat –, akiknek, illetve amelyeknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található.

47. § (1) A Vtv. 7/Q. §-a szerinti kapcsolódó vizsgálatot az EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv folytatja le, vagy 
indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező területi szervet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  EMGA utólagos ellenőrzést végző területi szerv a  Vtv. 7/Q.  §-a szerinti 
kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezheti.

48. §  A megyei igazgatóság mélységi ellenőrzést, valamint az  ellenőrzéshez kapcsolódó kísérési feladatokat 
az illetékességi területén kívül is végezhet, ide nem értve a 90. § (2) bekezdés szerinti mélységi ellenőrzést.



27994 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 208. szám 

49. §  A NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt Budapesten az  Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság jár el 
azzal, hogy a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén elkövetett szabálysértés esetén az eljárás lefolytatására 
–  ha a  szabálysértési eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja – a  Repülőtéri Igazgatóság is 
jogosult.

50. §  A megyei igazgatóság a Ktdt. 29/A. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzés végrehajtása során a Ktdt. 29/A. § 
(23) bekezdése szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezhet.

51. § (1) A  hulladékgazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az  ellenőrzött személy vagy szervezet székhelye, 
lakóhelye szerinti megyei igazgatóság végzi.

 (2) A termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos ügyben a kötelezett telephelye szerinti megyei 
igazgatóság is jogosult az  illetékességi területén helyszíni szemle tartására, valamint a  telephely ellenőrzésének 
lefolytatására.

52. § (1) Fémkereskedelmi hatósági ügyben a telephely szerinti megyei igazgatóság is jogosult – ide nem értve a Budapest 
közigazgatási területén lefolytatott helyszíni szemlét és hatósági ellenőrzést – az  illetékességi területén lévő 
telephely helyszíni szemléjének, illetve hatósági ellenőrzésének elvégzésére azzal, hogy a hatósági eljárást, ebben 
az  esetben is az  általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság, illetve 
a KAVIG folytatja le.

 (2) Budapest közigazgatási területén a  Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság látja el a  fémkereskedelmi hatósági 
feladatokat. A  Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság ellátja továbbá Budapest közigazgatási területén 
a fémkereskedelmi hatósági ellenőrzési feladatokat azon kiemelt adózó tekintetében, amelynek székhelye Budapest 
közigazgatási területén található, valamint az  olyan külföldi személy tekintetében, aki (amely) Magyarország 
területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik azzal, hogy 
a hatósági ellenőrzést követő hatósági eljárást a KAVIG folytatja le.

 (3) A  Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság illetékességi területén ellátja a  fémkereskedelmi hatósági ellenőrzési 
feladatokat azon kiemelt adózó tekintetében, amely székhelye illetékességi területén található, valamint az  olyan 
külföldi személy tekintetében, aki (amely) Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve 
lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik azzal, hogy a hatósági ellenőrzést követő hatósági eljárást a KAVIG 
folytatja le.

 (4) Budapest és Pest megye közigazgatási területén kívül Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, 
illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi személy tekintetében a  fémkereskedelmi 
hatósági ellenőrzés lefolytatására az  általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei 
igazgatóságok jogosultak.

 (5) Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, az  állami adó- és vámhatóság által kiadott adószámmal 
nem rendelkező külföldi természetes személy tekintetében – a  (3) és (4)  bekezdés szerint eljárni jogosult megyei 
igazgatóság mellett – az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságok 
is jogosultak a fémkereskedelmi hatósági ellenőrzés lefolytatására.

 (6) A  (4) és (5) bekezdés alapján végzett fémkereskedelmi hatósági ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést 
lefolytató megyei igazgatóság végzi.

53. §  A külföldön működő magyar határkirendeltség, illetve a  Magyarország területén működő külföldi vámhivatalok 
illetékességére a vonatkozó nemzetközi egyezmény rendelkezései az irányadóak.

20. Regisztrációs adóval kapcsolatos különös illetékesség

54. § (1) A  Rega. tv.-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben a  következők 
szervek járnak el
a) a megyei igazgatóságok;
b) a Magyar Honvédség Pápa Bázis Repülőterén dolgozó EU tagországain kívüli állampolgárok tekintetében 

a Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság;
c) a regisztrációs adónak a Rega. tv. 10/A–10/G. §-ában foglalt különös szabályok szerint történő megállapítása, 

beszedése és ellenőrzése tekintetében
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ca) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye területén található, a Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság,

cb) ha a  kérelmező lakóhelye vagy székhelye Budapest, Baranya megye, Fejér megye, Heves megye, 
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye vagy Tolna megye területén található, 
a Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóság, a 70. §-ban foglalt adózók kivételével,

cc) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Vas megye, 
Veszprém megye vagy Zala megye területén található, a Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóság.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a regisztrációs adó-visszatérítési eljárásban a regisztrációs adó megállapítására irányuló 
eljárást lefolytató szerv jár el.

 (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a regisztrációs adóval kapcsolatos utólagos ellenőrzés lefolytatását 
a regisztrációs adó megállapítására irányuló eljárást lefolytató szerv végzi.

21. Szerencsejáték üggyel kapcsolatos különös illetékesség

55. § (1) A  szerencsejáték ügyben, valamint a  játékautomata és ajándéksorsolás kapcsán kiszabott bírság, továbbá 
a szerencsejáték felügyeleti díj és annak késedelmi pótléka végrehajtását a fizetésre kötelezett adóügyeiben eljáró 
megyei igazgatóság folytatja le.

 (2) A szerencsejáték ügyben elkobzott dolog értékesítése, illetve megsemmisítése érdekében az elkobzott dolog helye 
szerinti megyei igazgatóság intézkedik.

56. §  A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott egyes 
feladatok tekintetében a megyei igazgatóságok is eljárhatnak.

V. FEJEZET
A KAVIG HATÁSKÖRE

22. A KAVIG általános hatásköre

57. § (1) A  KAVIG első fokon eljár a  hatáskörébe tartozó adózók – adó- és vámhatósági hatáskörébe tartozó – hatósági 
ügyeiben az illetékügyek kivételével.

 (2) Ha az eljárást a KAVIG folytatja le – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a kapcsolódó eljárási illeték ügyében is 
eljár.

 (3) A KAVIG a nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak – a kizárólag tudományos, egészségügyi, 
oktatási vagy ipari célt szolgáló nemesfémtárgyak kivételével –, valamint drágakövek tekintetében végzi 
az árutovábbítás vámeljárás lefolytatását, valamint az átmeneti megőrzés engedélyezését.

 (4) Az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton előterjesztett beadványa alapján a KAVIG eljárhat a 22. §-ban 
meghatározott ügyekben.

23. A KAVIG különös hatásköri szabályai egyes eljárások vonatkozásában

58. § (1) Kizárólag a KAVIG jár el
a) a Magyarország által a  kettős adóztatás elkerülése tárgyában más állammal kötött kétoldalú nemzetközi 

szerződéseken alapuló, a  transzferárak kiigazításával kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárások 
lefolytatásával összefüggő feladatok, valamint a  kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos 
kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény alapján a  kölcsönös egyeztetési eljárások 
lefolytatásával, illetve a választott bírósági eljárással kapcsolatos feladatok vonatkozásában;

b) a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban.
 (2) Ha az (1) bekezdésben foglalt eljárásokban szükséges, az Art. 118. §-a vagy 119. §-a szerinti ellenőrzést, illetve az Art. 

132/C.  § (2)  bekezdésében foglalt valódiságvizsgálatot a  KAVIG folytatja le, vagy indokolt esetben az  ellenőrzés 
lefolytatása céljából megkeresi az  adózóra általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
megyei igazgatóságot. Az ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést végző szerv folytatja le.
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59. §  Az Art. 9.  § (3)  bekezdése szerinti, a  pénzügyi képviselőt terhelő bejelentési kötelezettséget a  KAVIG számára kell 
teljesíteni.

60. §  A KAVIG látja el az Art. 72. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állami garancia (kezesség) kiutalásával, valamint az Art. 
87. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzéssel kapcsolatos állami adó- 
és vámhatósági feladatokat.

61. §  A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az elektromos vezetéken szállított energia tekintetében valamennyi vámeljárás lefolytatása;
b) a biztonsági papírok szabad forgalomba bocsátása és az ahhoz kapcsolódó szállítási engedélyek ellenőrzése;
c) a Vtv. 54. § (1) bekezdésében meghatározott halasztott vámfizetés engedélyezése;
d) a különleges zárak jóváhagyása;
e) az egységes árutovábbítási eljárások szerinti TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátásának engedélyezése;
f ) a kezességvállalás engedélyezése;
g) a vámszabad terület és vámszabad raktár engedélyezésével összefüggő feladatok ellátása;
h) a vámmentes vámkezelésre jogosultak körét szabályozó NGM rendelet szerinti engedélyek kiadása;
i) az Áfa törvényben meghatározott, a termékimporthoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség önadózás útján 

történő teljesítésének engedélyezése;
j) az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei 

kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXVIII. törvény és az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, 
Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló 
füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött és a Vámegyüttműködési Tanács ajánlására 
1960. június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1966. évi 5. törvényerejű rendelet 
szerinti ATA- és CPD-igazolványokkal kapcsolatos jogsértésekkel vagy szabálytalanságokkal kapcsolatos 
eljárások lefolytatása, továbbá a tagállamokkal történő koordinációs feladatok ellátása;

k) a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének nyilvántartásba vétele;
l) a nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak – a  kizárólag tudományos, egészségügyi, 

oktatási vagy ipari célt szolgáló nemesfémtárgyak kivételével –, valamint a drágakövek tekintetében
la) a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás lefolytatása, valamint
lb) a kiviteli eljárás lefolytatása;

m) a TIR rendelet 1.  § (1) és (4)  bekezdése, valamint a  2.  § (4)  bekezdése szerinti feladatok ellátása, továbbá 
a nemzetközi árutovábbításhoz kapcsolódó okmányok továbbítása;

n) a légi forgalom kivételével a  Magyarország területén működő diplomáciai és konzuli képviseletek, 
a  nemzetközi szervezetek, továbbá ezek személyzetének tagjai és családtagjai használatára érkező, illetve 
az általuk külföldi rendeltetéssel feladott áruk vámeljárás alá vonása, ha egyértelműen megállapítható, hogy 
a címzett, illetve a feladó az említett személyi körbe tartozik;

o) a párlat adójegy kivételével az adójegyekkel, zárjegyekkel kapcsolatos első fokú feladatok ellátása az adójegy 
és a  zárjegy felhasználásának helyszíni ellenőrzése és elszámolása, valamint az  azt követő hatósági eljárás 
kivételével;

p) a Vtv. 1.  § (3)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott – megbízható vámadós jogálláshoz kapcsolódó – 
feltételek fennállásának megállapítása és ellenőrzése, ha a  kérelmező székhelye, telephelye, számviteli 
nyilvántartásának helye, lakóhelye, tartózkodási helye nem Magyarországon van;

q) az EK végrehajtási rendelet 372.  cikk (1)  bekezdés f )  pont i.  alpontja szerinti vasúton vagy konténerben 
szállított áruk egyszerűsített árutovábbítására vonatkozó engedélyezés, illetve az  EK végrehajtási rendelet 
415. cikke és 429. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzési feladatok elvégzése;

r) az  államháztartási bevételi számlára előírás nélküli téves befizetés magyarországi székhellyel nem 
rendelkezők részére kérelemre történő visszautalással kapcsolatos feladatok ellátása;

s) a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt forgalmi 
érték meghatározása.

62. §  A KAVIG végzi a 61. § a)–c), e)–i), l), n) és q) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggő, a Vtv. 7/C. § (1) bekezdés 
a), b), d) és e) pontja szerinti utólagos ellenőrzést.
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24. A KAVIG különös hatásköri szabályai egyes adózók vonatkozásában

63. § (1) Kizárólag a  KAVIG jár el az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások 
tekintetében az  illetékügyek kivételével, ide nem értve a  soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint 
az  Itv. 73.  § (3)  bekezdése szerinti, az  esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a  mulasztási bírság 
összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik
a) az alábbi, az Áfa törvény alapján adó-visszatérítésre jogosult személyek, illetve szervek adó-visszatérítés iránti 

kérelmének elbírálása során
aa) a belföldön nem letelepedett adóalany,
ab) a  diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet, diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet tagja, 

a  Magyarország által nemzetközi szervezetként elismert szervezet vagy annak képviselete, 
nemzetközi szervezet tisztviselője,

ac) az Észak-atlanti Szerződés tagállamának fegyveres ereje,
ad) az Egyesült Királyság fegyveres ereje,
ae) a  közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet, továbbá a  külföldi illetőségű 

adományozótól származó pénzbeli adomány kedvezményezettje,
af ) az  Európai Közösség, az  Európai Atomenergia Közösség, az  Európai Központi Bank, az  Európai 

Beruházási Bank, és az  Európai Közösségek által létrehozott olyan szervezetek, amelyekre 
vonatkozik az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8. napján kelt 
jegyzőkönyv, az  e  jegyzőkönyvben és a  végrehajtásáról vagy a  szervezet székhelyegyezményéről 
szóló – jogszabályban kihirdetett – nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint;

b) a diplomáciai és konzuli képviseletek, az  ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek, szervek által 
foglalkoztatott belföldi adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel 
összefüggő adókötelezettségek tekintetében;

c) a Magyarország területén székhellyel, telephellyel, lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi 
személy adóügyében;

d) a fióktelepnek nem minősülő telephelyen gazdasági tevékenységet folytató külföldi vállalkozás adóügyében;
e) a Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, az  Országgyűlési 

Őrség, továbbá azok hivatásos és szerződéses állományú tagjai, köztisztviselői, kormánytisztviselői és 
közalkalmazottai adóügyében;

f ) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, 
továbbá az olyan gazdasági társaságok adóügyeiben, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója 
a honvédelemért felelős miniszter;

g) a rendészetért felelős miniszter, illetve a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felügyelete 
és irányítása alá tartozó gazdasági társaságok adóügyeiben, amelyekben az  állam tulajdonosi jogainak 
gyakorlója a rendészetért felelős miniszter, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;

h) a NAV alkalmazottainak adóügyében;
i) az Art. 4. és 10. számú mellékletében meghatározott külföldi illetőségű adózók adóügyeiben és az  Art. 

9. számú melléklet II. pontjában meghatározott adóügyekben.
 (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a  KAVIG jár el a  NAV adóügyeiben az  illetékügyek kivételével, ide nem 

értve az  Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság 
összegét.

 (3) A  KAVIG jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a  diplomáciai és konzuli képviselet, a  diplomáciai és 
konzuli képviselet tagja, a  nemzetközi szervezet vagy képviselete és ezek tisztviselője, valamint az  ezekkel egy 
tekintet alá eső személyek és szervezetek által megfizetett jövedéki adó, továbbá az  általuk adójeggyel ellátott 
dohánygyártmány után megfizetett általános forgalmi adó visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat.

 (4) A  KAVIG az  állami adó- és vámhatóság vezetőjének utasítására, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekek által 
indokolt esetben a  hatáskörébe nem tartozó, a  Magyar Honvédséggel, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálatokkal 
szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózónál is végezhet az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó 
eljárásokban ellenőrzést. Ebben az  esetben az  ellenőrzés eredménye alapján megindítandó hatósági eljárást is 
a KAVIG folytatja le.

 (5) Ha a KAVIG által folytatott ellenőrzés megalapozott lefolytatásához az Art. 87. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti 
ellenőrzés kapcsolódó vizsgálatként való lefolytatására van szükség olyan adózónál, amely (aki) nem tartozik 
a KAVIG különös hatáskörébe, a kapcsolódó vizsgálatot, valamint az azt követő hatósági eljárást a KAVIG folytatja le, 
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vagy – ha célszerűségi, szakmai szempontból indokolt – a KAVIG az ellenőrzés és szükség szerint a hatósági eljárás 
lefolytatása céljából megkeresi az  általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei 
igazgatóságot.

64. §  A KAVIG jár el
a) a részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint
b) az a)  pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező 

– jogszabályban meghatározott – kiemelt adózók
adóügyeiben az illetékügyek kivételével, ide nem értve az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg 
nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét.

65. § (1) Ha az adózó az adóév első napján megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, amelyek alapján kiemelt 
adózónak minősül és a  KAVIG hatáskörébe tartozik, a  KAVIG hatáskörébe utalt adóügyekben három adóéven át 
akkor is a KAVIG jár el, ha ezen időtartam alatt bármely adóévben az adózó bevallása szerint nem felel meg az előírt 
értékhatároknak.

 (2) Ha az  adózó jogutódlással jött létre – ide nem értve a  szétválást –, akkor is a  KAVIG hatáskörébe tartozik, ha 
jogelődje megfelelt a KAVIG hatáskörét megalapozó jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 (3) Ha a  KAVIG hatásköre az  ellenőrzés megkezdését követően szűnik meg, a  megkezdett ellenőrzés befejezésére és 
–  szükség szerint – a  hatósági eljárás lefolytatására a  KAVIG jogosult. Ha az  adózó az  ellenőrzés megkezdését 
követően az  (1)  bekezdés alapján a  KAVIG hatáskörébe kerül, a  megkezdett ellenőrzés befejezésére és – szükség 
szerint – a hatósági eljárás lefolytatására az ellenőrzést megkezdő megyei igazgatóság a jogosult.

 (4) Ha a  felettes szerv vagy a  bíróság új eljárásra utasítja az  elsőfokú adóhatóságot, és az  új eljárás megkezdését 
megelőzően a KAVIG – (1) bekezdés szerinti – hatásköre megszűnt, az új eljárást az adózó székhelye szerinti megyei 
igazgatóság folytatja le. Ha a  felettes szerv vagy a  bíróság új eljárásra utasítja az  elsőfokú adóhatóságot, és az  új 
eljárás megkezdését megelőzően az adózó a KAVIG – (1) bekezdés szerinti – hatáskörébe kerül, az új eljárást a KAVIG 
folytatja le.

66. §  A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest 
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve
a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat, ide nem értve a  Vtv. 7/C.  § (1)  bekezdés c)  pontja 

szerinti utólagos ellenőrzést, a  Vtv. 7/U.  § (1)  bekezdése szerinti EMGA utólagos ellenőrzést, valamint 
az e rendelet alapján a hatáskörébe utalt vámigazgatási feladatokat;

b) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenőrzést;
c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a  vámhatóság 
részére meghatározott feladatokat, ide nem értve a  kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésének 
ellenőrzésével, bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat;

d) a hatósági felügyeletet – ide nem értve az  adó-visszaigénylési (adó-visszatérítési) kérelem elbírálása során 
végzett, a Jöt. 49. § (5) bekezdése szerinti kiutalás előtti ellenőrzést – és a jövedéki ellenőrzést, valamint

e) a fémkereskedelmi ellenőrzést.

67. §  A preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportőri, az  engedélyes mérlegelői 
tevékenység, valamint a  könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezését azon – jogszabályban meghatározott – 
kiemelt adózók tekintetében, akiknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, 
a KAVIG végzi.

68. § (1) Ha a  KAVIG hatáskörébe tartozó adózó csődeljárás, felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás alá 
kerül, illetve vele szemben vagyonrendezési eljárást rendelnek el, az ezekkel kapcsolatos feladatokat is a KAVIG látja 
el.

 (2) A  KAVIG helyszíni végrehajtási cselekmények lefolytatására – Budapest és Pest megye kivételével – az  eljárási 
cselekmény helye szerinti megyei igazgatóságot is megkeresheti.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 208. szám 27999

69. §  Az AEO tanúsítvány kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, illetve az  egyszerűsített engedélyezési eljárás során 
az  AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatát azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a  székhelye Budapest, 
illetve Pest megye közigazgatási területén található, a KAVIG végzi.

70. §  A Rega. tv.-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben a KAVIG jár el 
azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a  székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén 
található.

71. §  A KAVIG folytatja le a  hatáskörébe tartozó adózók esetében az  EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a  – külön 
jogszabály szerinti – helyszíni szemlét.

72. §  A KAVIG folytatja le a fémkereskedelmi hatósági eljárást az 52. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben.

73. §  A Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem 
rendelkező külföldi személy fémkereskedelmi hatósági ügyében – a  fémkereskedelmi ellenőrzés kivételével – 
a KAVIG jár el.

74. § (1) A  KAVIG azon adózók tekintetében, akiket a  csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjeként nyilvántartásba 
vett, a nyilvántartásba vételt követően végzi az Art. szerinti elsőfokú vámhatósági feladatokat, valamint a jövedéki 
adóztatással, adóellenőrzéssel és engedélyezéssel, továbbá a  Jöt. szerinti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 
jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat.

 (2) Ha az  adózó megszünteti a  csomagküldő kereskedő adóügyi képviselői tevékenységét, az  adózó tekintetében 
a  nyilvántartásba vétel megszűnését követő három adóéven át továbbra is a  KAVIG jár el az  (1)  bekezdés szerinti 
hatáskörében.

75. § (1) A  Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem 
rendelkező külföldi személy jövedéki adóügyében – a  hatósági felügyelet és a  jövedéki ellenőrzés kivételével –, 
valamint a Jöt. 57/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétele tekintetében a KAVIG jár el.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  KAVIG folytatja le az  adó visszaigénylési (adó visszatérítési) kérelem 
elbírálása során végzett, a Jöt. 49. § (5) bekezdése szerinti kiutalás előtti ellenőrzést.

76. §  A KAVIG a  Ktdt. 29/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott ellenőrzés végrehajtása során a  Ktdt. 29/A.  § 
(23) bekezdése szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területén kívül is végezhet.

77. §  A KAVIG hatáskörébe tartozó adózó mint munkáltató (kifizető) és a magánszemély között az adóelőleg-levonással, 
illetve az adómegállapítással kapcsolatos vitában a KAVIG dönt.

78. § (1) A  KAVIG által az  Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárásra az  ellenőrzést 
lefolytató KAVIG rendelkezik különös hatáskörrel.

 (2) Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzés esetén az  ellenőrzést végző KAVIG folytatja le az  eljárást abban 
az esetben is, ha az ellenőrzés során nem az adózó terhére kerül mulasztási bírság kiszabásra.

 (3) Ha a megyei igazgatóságok által az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követően a hatósági 
eljárást a KAVIG különös hatáskörébe tartozó adózóval szemben kell lefolytatni, azokban az esetekben az ellenőrzést 
lefolytató megyei igazgatóság rendelkezik hatáskörrel.

79. § (1) A  KAVIG jár el a  csoportos adóalanyiság időszakában a  csoport adóügyeiben, és minden, a  csoportos 
adóalanyisággal kapcsolatos eljárásban, különösen a  csoport létrehozatalával, megszűnésével, a  csoporthoz 
csatlakozással, a csoportból kiválással, a csoporttag vagy a kívül maradó adóalany felelősségének megállapításával, 
valamint a csoportazonosító számmal kapcsolatos eljárásokban, ha a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok 
által kijelölt képviselő adóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

 (2) A KAVIG folytatja le az eljárást
a) az Áfa törvény 85. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti együttműködő közösség, valamint
b) az Áfa törvény 85. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti együttműködő közösség adóügyeiben,
ha az  a)  pont esetében az  együttműködő közösség képviselője (képviselő hiányában a  legutolsó képviselőjének) 
adóügyeiben, b) pont esetében az együttműködő közösségnek minősülő adóalany adóügyeiben a KAVIG jár el.
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80. § (1) Ha a KAVIG eljárásában a különös hatáskörébe nem tartozó adózó, illetve adózónak nem minősülő magánszemély 
terhére kell mulasztási bírságot kiszabni, a  bírság kiszabására a  KAVIG rendelkezik különös hatáskörrel és 
illetékességgel.

 (2) Ha az Art. 14. § (4) bekezdése vagy az Art. 99. § (1a) bekezdése alapján az adóhatóság által megállapított mulasztási 
bírság a  felszámolót, a  végelszámolót, illetve a  vezető tisztségviselőt terheli, a  mulasztási bírságot az  a  megyei 
igazgatóság szabja ki, amely a mulasztással érintett, felszámolás, végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárás alatt 
álló adózó adóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

81. § (1) A  hulladékgazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a  KAVIG látja el azon kiemelt adózók 
vonatkozásában, amelyek székhelye Budapesten vagy Pest megyében található.

 (2) A  termékdíjköteles termékből képződött hulladékkal kapcsolatos ügyben az  illetékességi területén található 
telephely vonatkozásában a KAVIG jogosult helyszíni szemle tartására, valamint a telephely ellenőrzés lefolytatására.

VI. FEJEZET
A BŰNÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS A BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁGOK HATÁSKÖRE ÉS ILLETÉKESSÉGE

25. Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai 
ellátásáért felelős szakmai helyettese feladatai

82. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság vezetőjének a  NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős 
szakmai helyettese (a  továbbiakban: NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes 
államtitkár)
a) dönt a Bűnügyi Főigazgatóság által folytatott büntetőeljárás során közigazgatási hatósági eljárásban elbírált 

panasszal kapcsolatos fellebbezésről;
b) dönt a bűnügyi főigazgatóval szemben felmerült kizárási indítványról;
c) hatékonysági szempontból ellenőrzi a  Bűnügyi Főigazgatóság és területi szerveinek bűnügyi szakmai 

tevékenységét.
 (2) A  Bűnügyi Főigazgatóság az  általa folytatott nyomozás során ügyészi utasítás elleni előterjesztést a  felettes 

ügyészhez a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes államtitkár útján nyújthat 
be.

26. A Bűnügyi Főigazgatóság hatásköre

83. §  A Bűnügyi Főigazgatóság hatáskörébe tartozik a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 
által a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében
a) az egy milliárd forintot meghaladó értékre üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények 

nyomozása;
b) a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények nyomozása;
c) az a) és b) pontba nem tartozó olyan bűncselekmények nyomozása, amelyeket az elkövető személye, vagy 

az  elkövetés körülményei, illetve a  bűncselekmény társadalomra veszélyességének kiemelkedő foka miatt 
a  Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója önállóan, vagy a  NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai 
ellátásáért felelős helyettes államtitkár javaslatára a Bűnügyi Főigazgatóság hatáskörébe von, illetve utal.

84. §  A Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója egyedi ügyekben a 83. § a) és b) pontjában meghatározott nyomozóhatósági 
jogkörét a  bűnügyi igazgatóságra ruházhatja át, ha ezt a  nyomozási cselekmények hatékonyabb elvégzése 
indokolja.

85. §  Ha az  adott bűncselekmény nyomozására hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságtól a  bűncselekmény 
nyomozását a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a 83. § c) pontjában vagy a 84. §-ban meghatározott nyomozó 
hatóság hatáskörébe utalta vagy vonta, kizárólag a  Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatójának döntése, vagy a  NAV 
bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes államtitkár javaslata alapján kerülhet sor 
a nyomozásnak az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság részére történő visszaadására.
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86. § (1) A Bűnügyi Főigazgatóság
a) hatáskörében ellátja a NAV tv. IV. Fejezete szerinti felhatalmazott szerv feladatait;
b) ellátja a Be. által a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében a NAV tv.-ben meghatározott fedett 

nyomozati tevékenységgel kapcsolatos feladatokat;
c) ellátja a  NAV vámigazgatási, jövedéki igazgatási, fémkereskedelmi, szabálysértési és nyomozóhatósági 

jogkörében eljárva a  NAV rendelkezése alá került dolgok kezelésével, valamint az  elkobzott áruval 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat;

d) ellátja a  büntetőeljárásban résztvevők, az  igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény 
szerinti, a NAV nyomozó szervét érintő feladatokat.

 (2) A  Bűnügyi Főigazgatóság – az  eljáró szerv megkeresésére – ellátja az  (1)  bekezdés c)  pontjában nem szereplő 
eljárásokban lefoglalt, a NAV rendelkezése alá került dolgok szállításával és tárolásával kapcsolatos feladatokat is.

27. A bűnügyi igazgatóságok hatásköre

87. § (1) A  bűnügyi igazgatóságok a  83–86.  §-ban foglaltak figyelembevételével végzik a  Be. 36.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott bűncselekmények megelőzését, felderítését, valamint nyomozását.

 (2) A bűnügyi igazgatóságok hatáskörükben ellátják a NAV tv. IV. Fejezete szerinti felhatalmazott szerv feladatait.

28. Illetékességi szabályok

88. § (1) A Bűnügyi Főigazgatóság a 83. §-ban és a 86. §-ban meghatározott feladatait országos illetékességgel látja el.
 (2) Az  (1) bekezdés figyelembevételével a Be. 36. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények nyomozására 

az a bűnügyi igazgatóság az illetékes, amelynek az illetékességi területén a bűncselekményt elkövették.
 (3) Ha az  elkövetés helye nem állapítható meg, az  a  bűnügyi igazgatóság jár el, amelynek az  illetékességi területén 

a bűncselekményt felderítették.
 (4) Ha az elkövető a bűncselekményt külföldön követte el, az elkövető lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes bűnügyi igazgatóság jár el.
 (5) Ha az elkövető több területi bűnügyi igazgatóság illetékességi területén követett el bűncselekményt, az a bűnügyi 

igazgatóság illetékes, amely az ügyben korábban intézkedett (megelőzésen alapuló illetékesség).
 (6) A  Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a  nyomozás lefolytatására azt a  bűnügyi igazgatóságot is kijelölheti, 

amelynek eljárása a területén végzendő nyomozási cselekmények többsége miatt vagy a hatékonyabb bűnüldözés 
érdekében indokolt.

 (7) A bűnügyi igazgatóságok közötti illetékességi összeütközés esetén a Bűnügyi Főigazgatóság dönt.

89. §  A nyomozást folytató bűnügyi igazgatóság az  illetékességi területén kívül nyomozási cselekményt a  Bűnügyi 
Főigazgatóság és az  illetékes bűnügyi igazgatóság egyidejűleg történő, előzetes értesítése mellett végezhet. 
Halaszthatatlan nyomozási cselekmény végzésekor, illetve ha a  tájékoztatás megtétele a  szükséges nyomozati 
cselekmény eredményességét, időszerűségét veszélyezteti, az értesítést utólag haladéktalanul meg kell tenni.

VII. FEJEZET
A BEVETÉSI IGAZGATÓSÁG HATÁSKÖRE

29. A Bevetési Igazgatóság hatásköre

90. § (1) A Bevetési Igazgatóság
a) ellátja a  pénzügyi jogszabálysértések megelőzése és felderítése érdekében a  vámhatóság feladatát 

meghatározó jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket, ide nem értve a  jövedéki adóval kapcsolatos 
ellenőrzést, de beleértve a Jöt. szerinti hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzést;

b) végzi – kizárólag helyszíni eljárás keretében – az  Art. 88.  § (6) és (7)  bekezdése, valamint az  Art. 
119.  §-a szerinti ellenőrzéseket, továbbá ellenőrzi – a  megyei igazgatóságok mellett – a  pénztárgépek 
üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítését;

c) eljárása során végzi az ellenőrzött személy NAV-val szemben fennálló tartozásának vizsgálatát;
d) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenőrzéseket végez;
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e) az állami adó- és vámhatóság vezetőjének vámszakmai és nemzetközi feladatok ellátásáért felelős 
helyettesének egyedi engedélyével közreműködik a  megyei igazgatóságok határátkelőhelyein, valamint 
a Repülőtéri Igazgatóságnál felmerülő egyes feladatok ellátásában;

f ) megteszi a  vám- és jövedéki jogszabályok és a  NAV vámszerveinek feladatait meghatározó egyéb 
jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és 
a bizonyítékok biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket;

g) lefolytatja a Jöt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott gyorsított eljárást;
h) végrehajtja a szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetést;
i) ellátja az  eljárása során észlelt bűncselekmény gyanúja esetén a  helyszín és a  bizonyítékok biztosítását, 

halaszthatatlan nyomozási cselekményként lefoglalás foganatosítását és a hatáskörrel rendelkező nyomozó 
hatóság felé a szükséges intézkedések megtételét;

j) kizárólagos hatáskörrel végzi – a  NAV nyomozó szerveinek felkérése alapján – a  NAV hatáskörébe 
utalt bűncselekmény megakadályozása, megszakítása érdekében a  tetten ért, vagy a  bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek elfogását;

k) kizárólagos hatáskörrel végzi a  nyomozó hatóság felkérése alapján az  elfogott, előállított, őrizetbe vett és 
fogva tartott személyek őrzését, kísérését;

l) ellátja a NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet;
m) őrzésvédelmi – így különösen egyes objektumok védelmével kapcsolatos – feladatokat végez;
n) végzi a  NAV saját hatáskörében lefoglalt dolgok élő erős őrzésével, kísérésével összefüggő feladatokat, 

valamint anyagi javak őrzését, kísérését és szállítását, továbbá a  NAV más szervének felkérése alapján 
a lefoglalt dolgok megsemmisítése során a helyszín biztosítását; valamint

o) ellátja a szolgálati kutyavezetők és szolgálati kutyák kiképzését; mely térítés ellenében a rendvédelmi szervek, 
a Magyar Honvédség, valamint a hasonló tevékenységet ellátó külföldi társszervek részére is végezhet;

p) egyéb művelet-támogató tevékenységet végez, ideértve a szolgálati fegyverzet ellátást.
 (2) A  dunai hajózási forgalomban a  Duna – Európai Unió külső vámhatárának nem minősülő – teljes magyarországi 

folyamszakaszán, valamint annak hajózható mellékágain a  mélységi ellenőrzések végrehajtására kizárólag 
a Bevetési Igazgatóság rendelkezik hatáskörrel.

 (3) A NAV tv. 36/E. § (3) bekezdése alapján kizárólag a Bevetési Igazgatóság járhat el.
 (4) A  Bevetési Igazgatóság hivatalból ellátja – a  megyei igazgatóságok, a  Repülőtéri Igazgatóság valamint a  KAVIG 

mellett – a vámazonosító szám megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
 (5) A  Bevetési Igazgatóság folytatja le az  ismeretlen személy jövedéki ügyével kapcsolatos eljárást, ha az  első 

intézkedést a Bevetési Igazgatóság tette.
 (6) A Bevetési Igazgatóság folytatja le a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján végzett ellenőrzése során 

felderített jogsértéssel kapcsolatos hatósági eljárást.
 (7) A  Bevetési Igazgatóság által felderített szabálysértések tekintetében a  szabálysértési eljárás lefolytatására – ha 

az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja – a Bevetési Igazgatóság is jogosult.

VIII. FEJEZET
A SZAKÉRTŐI INTÉZET HATÁSKÖRE

30. A Szakértői Intézet hatásköre

91. §  A Szakértői Intézet
a) az Európai Unió tagállamaiban kötelező érvénnyel bíró tarifális és származási felvilágosítás (KTF és KSZF) 

határozatokat ad ki;
b) mint vegyvizsgáló szerv a  jövedéki termékre és az  abból előállított termékre kötelező érvényű vámtarifa-

besorolás (KÉV) határozatot ad ki;
c) külön jogszabályban meghatározott esetekben a NAV szervek, illetve más hatóság kirendelésére igazságügyi 

szakértőként jár el;
d) termékhamisítási ügyekben fizikai, kémiai vizsgálatokat végez, és szakmai véleményt ad ki;
e) végzi a NAV szervek által vett minták műszaki, analitikai vizsgálatát és azok tarifális besorolására vonatkozó 

véleményt készít, valamint végzi a jövedéki termékek adójogi minősítését;
f ) ügyfél kérelmére tarifális besorolásra vonatkozó véleményt készít, valamint jövedéki termékek adójogi 

minősítését tartalmazó szakmai véleményt ad ki;
g) mobil laboratóriumi szolgálatot üzemeltet;
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h) a NAV szervek, illetve más hatóság kirendelésére a jövedéki termékekből mintavételt végez, valamint
i) a feladatok ellátása érdekében alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenységet lát el.

IX. FEJEZET
A KÉPZÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZET, AZ INFORMATIKAI INTÉZET VALAMINT A GAZDASÁGI 
ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG FELADATA

92. § (1) A  Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet a  NAV humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó, valamint a  NAV 
személyi állományának egészségügyi, pszichikai, továbbá a  NAV hivatásos állományának fizikai alkalmasságát 
vizsgáló és minősítő szerve.

 (2) A  NAV az  alkalmassági minősítés kialakításához szükséges vizsgálatokat a  Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központban is végeztetheti.

 (3) Az Informatikai Intézet a NAV informatikai feladatokat ellátó szerve.
 (4) A  Gazdasági Ellátó Igazgatóság látja el a  NAV, mint költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, 

amelynek keretében
a) intézményi szintű költségvetési tervezést, előirányzat-módosítást, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatokat lát el,
b) illetményszámfejtést végez, valamint
c) ellátja a  központi és területi szervek működtetésével, a  vagyongazdálkodással, és a  vagyonvédelemmel 

összefüggő feladatokat.

X. FEJEZET
A JEGYZŐ SZAKHATÓSÁGKÉNT TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE EGYES SZERENCSEJÁTÉK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOKBAN

93. § (1) A  Kormány a  kártyaterem Szjtv. szerinti engedélyének kiadása iránti eljárásban a  kártyaterem helye szerinti 
települési önkormányzat, a  főváros területén a  kerületi önkormányzat jegyzőjét, a  fővárosi önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyzőt – annak elbírálása tekintetében, hogy 
az  önkormányzat területén létesítendő kártyaterem az  Szjtv. 29/B.  § (6)  bekezdésében foglaltaknak megfelel-e, 
továbbá a kártyaterem adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete az Szjtv. 2. § (4) bekezdés 
a) pontja szerinti, vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e – szakhatóságként jelöli ki.

 (2) A  Kormány a  játékkaszinó Szjtv. szerinti engedélyének kiadása iránti eljárásban a  játékkaszinó helye szerinti 
települési önkormányzat, a  főváros területén a  kerületi önkormányzat jegyzőjét, a  fővárosi önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi főjegyzőt – annak elbírálása tekintetében, hogy 
az  önkormányzat területén létesítendő játékkaszinó adott helyszínen történő üzemeltetését az  önkormányzat 
rendelete az  Szjtv. 2.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti, vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e – 
szakhatóságként jelöli ki.

 (3) Az  ügyfélnek a  játékkaszinó, vagy kártyaterem Szjtv. szerinti engedély kiadása iránti eljárás megindítása előtt 
benyújtott kérelmére a szakhatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatályba léptető rendelkezés

94. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

32. Átmeneti rendelkezések

95. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felülellenőrzéseket, valamint a Központi Hivatalban folyamatban 
lévő eljárásokat – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – a Központi Irányítás folytatja le.

 (2) Az e rendelet hatálybalépésekor
a) megyei adóigazgatóságnál,
b) megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságnál,
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c) a regionális adó főigazgatóságnál, valamint
d) a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságnál
mint elsőfokú hatóságnál folyamatban lévő eljárásokat az  e  rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező megyei igazgatóságok folytatják le azzal, hogy a  vám- és pénzügyőri főigazgató kijelölése alapján 
a  megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság illetékességi területén kívül végzett, folyamatban lévő EMGA utólagos 
ellenőrzéseket a kijelölt megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság székhelye szerinti megyei igazgatóság folytatja le.

 (3) Az e rendelet hatálybalépésekor
a) a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságánál,
b) a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál, valamint
c) a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságnál
mint elsőfokú hatóságnál folyamatban lévő eljárásokat a KAVIG folytatja le.

 (4) Az e rendelet hatálybalépésekor:
a) az 1. számú Repülőtéri Igazgatóságnál,
b) a 2. számú Repülőtéri Igazgatóságnál, valamint
c) a Repülőtéri Főigazgatóságnál
mint elsőfokú hatóságnál folyamatban lévő eljárásokat a Repülőtéri Igazgatóság folytatja le.

 (5) Az  e  rendelet hatálybalépésekor még el nem bírált, pénzügyőr intézkedése ellen benyújtott panasz elbírálására 
jogosult szerv
a) – ha a  pénzügyőr az  (1)–(4)  bekezdés szerinti szerv állományába tartozik –, az  (1)–(4)  bekezdés szerinti 

rendelkezésekben meghatározott szerv,
b) – ha a pénzügyőr a Bevetési Főigazgatóság állományába tartozik –, a Bevetési Igazgatóság.

 (6) Az  e  rendelet hatálybalépésekor még el nem bírált, a  Bűnügyi Főigazgatóság által folytatott büntetőeljárás során 
közigazgatási hatósági eljárásban elbírált panasszal kapcsolatos fellebbezést, valamint a  Bűnügyi Főigazgatóság 
főigazgatója kizárására vonatkozó indítványt haladéktalanul meg kell küldeni elbírálásra a  NAV bűnüldözési és 
nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes államtitkár részére.

 (7) Az e  rendelet hatálybalépését megelőzően a NAV bűnügyi elnökhelyetteséhez megküldött, ügyészi utasítás elleni 
felterjesztés felettes ügyészhez történő továbbításáról a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért 
felelős helyettes államtitkár dönt.

 (8) Az e rendelet hatálybalépésekor
a) a regionális adó főigazgatóságnál,
b) a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságnál,
c) a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságnál, valamint
d) a Repülőtéri Főigazgatóságnál
mint másodfokú hatóságnál vagy felettes szervnél folyamatban lévő eljárásokat – a  felülellenőrzési ügyek 
kivételével – a Fellebbviteli Igazgatóság folytatja le.

 (9) Az e rendelet hatálybalépésekor
a) a regionális adó főigazgatóságnál,
b) a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságnál,
c) a Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóságnál,
d) a Repülőtéri Főigazgatóságnál
folyamatban lévő közigazgatási peres eljárásokban a  perbeli képviseletet – a  felülellenőrzési ügyek kapcsán 
folyamatban lévő közigazgatási perek kivételével – perbeli jogutódként a Fellebbviteli Igazgatóság látja el.

 (10) E  rendelet hatálybalépésekor a  Központi Hivatal által felülellenőrzési ügyekben, valamint a  Pénzmosás Elleni 
Információs Iroda által hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek alapján folyamatban lévő másodfokú 
eljárásokban a NAV-ot irányító miniszter jár el. A felülellenőrzési ügyek kapcsán folyamatban lévő, és a Pmt. szerinti 
feladatok ellátása során hozott másodfokú döntésekkel szemben folyamatban lévő közigazgatási peres eljárásokban 
a perbeli képviseletet – perbeli jogutódként – a NAV-ot irányító miniszter látja el.

 (11) E  rendelet hatálybalépését követően azokban az  ügyekben, amelyekben az  elsőfokú eljárást a  Kiemelt Ügyek és 
Adózók Adóigazgatósága központosított ellenőrzés keretében folytatott le, a bíróság az adóhatóságot új eljárásra 
utasítja, az  új eljárást az  adózó tekintetében illetékes megyei igazgatóság folytatja le, kivéve, ha az  alapeljárást 
a (3) bekezdés a) pontjában hivatkozott szerv folytatta le.

96. § (1) A  NAV Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott gazdasági feladatokat valamennyi NAV szerv 
vonatkozásában a Gazdasági Ellátó Igazgatóság veszi át.

 (2) Az Őrzésvédelmi- és Támogató Igazgatóság feladatait Bevetési Igazgatóság veszi át.
 (3) Az Áru-és Bűnjelkezelő Hivatal feladatait a Bűnügyi Főigazgatóság veszi át.
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97. §  A 2015. december 31-én hatályos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 1.  §-ában meghatározott NAV szervek megnevezését tartalmazó elektronikus, 
valamint papír alapú nyomtatványok az  új nyomtatványok megjelenéséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig 
használhatóak. Nyomtatvány alatt érteni kell az  Szjtv. szerinti engedélyt és a  játékautomata nyilvántartásba vételi 
igazolást is.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

98. § (1) A
a) 7. § b) pontja az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-ei 2011/16/EU tanácsi irányelvnek;
b) 7. § c) pontja a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-ai 2003/48/EK 

tanácsi irányelvnek
c) 8.  §-a és a  14.  § a)  pontja az  adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések 

behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-ai 2010/24/EU tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 (2) A  7.  § a)  pontja a  hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni 
küzdelemről szóló, 2010. október 7-ei 904/2010/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

 (3) Az  5.  § d) és e)  pontja, valamint a  71.  § a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és 
a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
való megfelelést szolgálja.

 (4) Az 35. § (9) bekezdése a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-ei 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való 
megfelelést szolgálja.

 (5) A 15. §, a 35. § (1)–(8) bekezdései, a 36–43. §, a 45. §, a 61–62. § és a 67. § az EK Vámkódex 4. cikk 4. pontjának való 
megfelelést szolgálja.

34. Hatályon kívül helyező rendelkezések

99. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi és területi szerveinek székhelye és illetékessége

A)  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervei
 1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország területe.
 2. A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország 

területe.

B)  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szervei
 1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézete, székhelye Budapest.
 2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete, székhelye Budapest.
 3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Budapest.
 4. A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés Lőrinci út 59–61. (helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 
0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés 6030/9-12; 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 
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38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri út 14–16. (helyrajzi szám: 38236/575); továbbá nyilvános és nem nyilvános 
repülőtereken az  egységes vámtechnológiai rend és a  légi közlekedés védelme szempontjából a  NAV-ra háruló 
feladatok tekintetében Magyarország területe, a légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területe.

 5. A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország 
területe.

 6. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország területe.
 7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságai:

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi 
területe – az  e  rendeletben meghatározott eltérésekkel – Budapest I., II., III., IV., V. és XIII. kerületének 
közigazgatási területe;

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi 
területe Budapest VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI. és XVII. kerületének közigazgatási területe;

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi 
területe – az e  rendeletben meghatározott eltérésekkel – Budapest IX., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és 
XXIII. kerületének közigazgatási területe;

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi 
területe – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – Pest megye közigazgatási területe;

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Kecskemét, 
illetékességi területe Bács-Kiskun megye közigazgatási területe;

f ) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Pécs, illetékességi 
területe Baranya megye közigazgatási területe;

g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Békéscsaba, illetékességi 
területe Békés megye közigazgatási területe;

h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Miskolc, 
illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe;

i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Szeged, illetékességi 
területe Csongrád megye közigazgatási területe;

j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Székesfehérvár, illetékességi 
területe Fejér megye közigazgatási területe;

k) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága székhelye Győr, 
illetékességi területe Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe;

l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Debrecen, 
illetékességi területe Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe;

m) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Eger, illetékességi területe 
Heves megye közigazgatási területe;

n) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Szolnok, 
illetékességi területe Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe;

o) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Tatabánya, 
illetékességi területe Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe;

p) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Salgótarján, illetékességi 
területe Nógrád megye közigazgatási területe;

q) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Kaposvár, illetékességi 
területe Somogy megye közigazgatási területe;

r) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye 
Nyíregyháza, illetékességi területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe;

s) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Szekszárd, illetékességi 
területe Tolna megye közigazgatási területe;

t) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Szombathely, illetékességi 
területe Vas megye közigazgatási területe;

u) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága, székhelye Veszprém, illetékességi 
területe Veszprém megye közigazgatási területe;

v) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága székhelye Zalaegerszeg, illetékességi 
területe Zala megye közigazgatási területe.

 8. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi igazgatóságai:
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Kecskemét, illetékességi területe 

Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területe;
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b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Pécs, illetékességi területe 
Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területe;

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Nyíregyháza, illetékességi 
területe Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási 
területe;

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Eger, illetékességi 
területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és Nógrád megye közigazgatási területe;

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Székesfehérvár, illetékességi 
területe, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye közigazgatási területe;

f ) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi 
területe Budapest és Pest megye közigazgatási területe;

g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága, székhelye Győr, illetékességi területe 
Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területe.

 9. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország 
területe.

 10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága, székhelye Budapest.

A Kormány 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (8) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134.  § (1)  bekezdés 
l) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,
a 12 alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában,
a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,
a 16. alcím tekintetében a  szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és 
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében,
a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 19. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában,
a 20. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 22. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § p) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
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a 23. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,
a 24. alcím tekintetében a  lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 4.  § 
(4) bekezdésében,
a 25. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 26. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 27. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,
a 28. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében,
a 29. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában,
a 30. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és 
(3) bekezdésében, a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 31. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés e) pontjában,
a 32. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 34. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 35. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 11. pontjában,
a 36. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában,
a 37. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 38. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 39. alcím tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV. törvény 24/C. § a) pontjában,
a 40. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés l) és m) pontjában,
a 44. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 45. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés m) és o) pontjában,
a 46. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 5. és 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló  
143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kerékbilincs alkalmazásával és a  járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) 
Korm. rendelet
a) 14. §-ában a „vám- és pénzügyőri igazgatóságát” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságát” szöveg,
b) 17.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „vám- és pénzügyőri igazgatóságának” szövegrész helyébe az „adó- és 

vámigazgatóságának” szöveg
lép.

2. A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A talált, illetve a  lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a  „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 208. szám 28009

b) 8.  § (2)  bekezdésében a  „Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál” szövegrész helyébe az  „Adó- és 
Vámigazgatóságánál” szöveg,

c) 11.  § (2)  bekezdésében a  „Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” szövegrész helyébe az  „Adó- és 
Vámigazgatósága” szöveg

lép.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet módosítása

3. §  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a) 65.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az „adóigazgatóságát” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságát” 

szöveg,
b) 3. számú mellékletében az „adóigazgatósága” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatósága” szöveg
lép.

4. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a  gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) 
Korm. rendelet
a) 11/E. § (3) bekezdésében, valamint 1. számú mellékletében az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,
b) 13. § (3) bekezdésében az „APEH Agrárfinanszírozási folyósítási” szövegrész helyébe a „NAV Agrárfinanszírozás 

támogatása lebonyolítási” szöveg
lép.

5. Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és 
forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak 
kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a (továbbiakban: NAV)” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében az „az APEH” szövegrészek helyébe az „a NAV” szöveg,
c) 2.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (7)  bekezdésében, (8)  bekezdés e)  pontjában és (9)  bekezdésében, 6.  § (4) és 

(6) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében az „az APEH” szövegrész helyébe az „a NAV” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,
e) 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében az  „APEH elnöke” szövegrész helyébe az  „állami adó- és 

vámhatóság vezetője” szöveg,
f ) 5.  § (3)  bekezdésében az  „az APEH elnökének” szövegrész helyébe az  „az állami adó- és vámhatóság 

vezetőjének” szöveg,
g) 6. § (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az „Az APEH” szövegrész helyébe az „A NAV” szöveg
lép.

6. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló  
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 29.  § (10)  bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a  továbbiakban: APEH)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)” szöveg,
b) 29. § (10) bekezdésében az „az APEH-től” szövegrészek helyébe az „a NAV-tól” szöveg
lép.
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7. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. 
(VIII. 22.) Korm. rendelet 2. § k) pontjában a „felügyelő” szövegrész helyébe az „irányító” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
a) II. rész 3. pont címében az „(a NAV esetében felügyeletét)” szövegrész,
b) VII. rész 1. pont címében az „és a NAV felügyeletét ellátó miniszter” szövegrész.

8. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet r) pontjában a „Központi Hivatala” szövegrész 
helyébe a „Központi Irányítása” szöveg lép.

9. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti 
célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Hatályát veszti a  védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti 
célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § f ) pontjában a „Központi Hivatala” szövegrész.

10. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 47. § (1) bekezdésében, 48. § (8) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében az „alsó fokú vámszerve” szövegrész 

helyébe a „vámszerve” szöveg,
b) 48. § (4) bekezdésében, 49. § b) pontjában az „alsó fokú vámszervének” szövegrész helyébe a „vámszervének” 

szöveg,
c) 13. számú mellékletében az „alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe a „vámszervnek” szöveg
lép.

11. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes 
szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 7.  § (4) és (6)  bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” 

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg
lép.

12. A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe 
utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról 
szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrségtől” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivataltól” 

szöveg,
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b) 6. § (2) bekezdés g) pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” 
szöveg

lép.

13. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági 
feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és 
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) Központi Hivatalával” szövegrész helyébe 

a „Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV)” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében a „NAV Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg
lép.

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 6/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „adóigazgatósága” szövegrész 

helyébe az „adó- és vámigazgatósága” szöveg,
b) 9. számú melléklet 4.4.  alpontjában az „adóigazgatósága” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) adó- és 

vámigazgatósága” szöveg
lép.

15. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendelet
a) 8/A. § (3) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal” szöveg,
b) 8/D. § (5) bekezdésében, 2. számú melléklet 7.2. pontjában, valamint 11. számú melléklet címében az „APEH” 

szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,
c) 11. § (1) bekezdésében az „APEH Állami” szövegrész helyébe a „NAV Állami”, valamint az „APEH Agrárgazdasági 

kezességbeváltás folyósítási” szövegrész helyébe a  „NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási” 
szöveg,

d) 2. számú melléklet 7.2.  pontjában az  „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál” szövegrész helyébe  
az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” szöveg

lép.

16. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

17. §  A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében 
a  „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
nyomozóhatósági feladatait ellátó szervének” szöveg lép.
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17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, 
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló  
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az  Európai Halászati Alapból, valamint az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „Központi Hivatalának OLAF” szövegrész helyébe az „OLAF” szöveg,
b) 23. § (1) és (2) bekezdésében a „NAV Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg
lép.

18. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
a) 1. § (7) bekezdés a)–c) pontjában a „Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Központi Irányítását” szöveg,
b) 1. § (8) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg,
c) 4.  § (6)  bekezdésében a  „NAV Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a  „NAV Központi Irányításának” 

szöveg,
d) 4. számú mellékletében a  „Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság” szövegrészek helyébe az  „Adó- és 

Vámigazgatóság” szöveg, a „NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság” szövegrész helyébe a „NAV Repülőtéri 
Igazgatóság” szöveg

lép.

19. A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés a)  pont 
ac)  alpontjában az  „a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka” szövegrész helyébe az  „az állami adó- és 
vámhatóság vezetője” szöveg lép.
 
20. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 14/A. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában a „vám- és pénzügyőri igazgatóságát, illetve 

az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a NAV vám- és pénzügyőri főigazgatóságát, 
illetve Repülőtéri Főigazgatóságát” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságát, illetve a  Repülőtéri 
Igazgatóságot, másodfokú eljárásban a NAV Központi Irányítását” szöveg,

b) 14/A. § (4) bekezdésében a „NAV Központi Hivatalával” szövegrész helyébe a „NAV-val” szöveg,
c) 14/A. § (7) bekezdésében a „regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságát” szövegrész helyébe a „területileg 

illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságát” szöveg
lép.

21. A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez 
kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 
alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az állami kezességvállalásról szóló 
52/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó 
kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett hitelhez 
kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az  állami kezességvállalásról szóló 52/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2.  § 
(2) bekezdésében az „APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás folyósítási” szövegrész helyébe a „NAV Agrárgazdasági 
kezességbeváltás lebonyolítási” szöveg lép.
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22. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának 
engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A radioaktív hulladékok és a  kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a  „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával, 
a  Nemzetbiztonsági Hivatallal” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az  Alkotmányvédelmi 
Hivatallal” szöveg lép.

23. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő 
bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési 
eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „Vám- és Pénzügyőrséget” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalt” szöveg,
b) 2. § (3) és (4) bekezdésében, az (5) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, (6) és (8) bekezdésében 

a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó és Vámhivatal” szöveg,
c) 2. § (7) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
d) 4.  § (2)  bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és 

vámhatóság vezetője” szöveg
lép.

24. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának 
részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes 
szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet Mellékletében a „Kiemelt Adózók Adóigazgatósága” szövegrész 
helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága” szöveg lép.

25. A kormányhivatalokat felügyelő miniszter kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet hatályon 
kívül helyezése

26. §  Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelő miniszter kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet.

26. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 
158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) 
Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal” szöveg, a „VPOP útmutató” szövegrész helyébe a „NAV útmutató” szöveg, a „vám- és 
pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatósághoz” szöveg,

b) 5.  § (3) és (4)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében a  „VPOP útmutatóban” szövegrész helyébe a  „NAV 
útmutatóban” szöveg

lép.

27. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 
módosítása

28. §  Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 2.8. pontjában a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg,
b) 1. melléklet 3.5. alpontjában a „közép- és alsó fokú vámszervei” szövegrész helyébe a „vámszervei” szöveg
lép.



28014 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 208. szám 

28. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdés a)  pontjában  
az „a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” 
szöveg lép.

29. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális 
szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 
130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 5. pontjában a „Kiemelt Adózók Adóigazgatósága” szövegrész 
helyébe a „Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága” szöveg lép.

30. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és 
tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.)  
Korm. rendelet módosítása

31. §  A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a  vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 24.  § 
(7) bekezdésében az „alsó fokú vámszerveinél” szövegrész helyébe a „vámszerveinél” szöveg lép.

31. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 
szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

32. §  Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a  hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében a „kenőanyag APEH egységára” szövegrész helyébe a „kenőanyag NAV egységára” 
szöveg lép.

32. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 30.  § (1)  bekezdésében az  „alsófokú vámszerve” szövegrész helyébe a  „vámszerve” szöveg, a  „NAV 

Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén” szövegrész 
helyébe a „Budapesten vagy Pest megyében” szöveg, a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatóság” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága” szöveg,

b) 30. § (3) bekezdésében a „NAV Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg
lép.

33. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

34. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
1. melléklet I. pont 15. alpontjában az „annak elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” 
szöveg lép.

35. §  Hatályát veszti az Ávr. 52. § (2) bekezdés c) pontja.
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34. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosítása

36. §  Hatályát veszti a  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet
a) 2. § n) pont nc) alpontja, valamint
b) 15. § (4) bekezdése.

35. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és 
közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a  közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi 
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, 
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában 
az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg lép.

36. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a) 16. § (6) bekezdésében a „szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 

3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú vámeljárást, valamint 
engedélyigazolást végző vámszervet” szövegrész helyébe a „be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú 
vámeljárást, valamint engedélyigazolást végző területi szervét” szöveg,

b) 17. § (3) bekezdés b) pontjában az „a vámszerv elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság 
vezetője” szöveg

lép.

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési 
előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 
396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Képesítési Korm. rend.) 1.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az 1. melléklet alkalmazásában
a) felsőoktatásban szerzett jogi és igazgatási szakképzettség:
aa) a jogász szakképzettség,
ab) az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ac) a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség;
b) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:
ba) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bb) a  rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, vám- és jövedéki 
igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség;
c) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség:
ca) az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cb) a gazdaságelemzés alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cc) a közszolgálati alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
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cd) a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ce) a pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
cf ) a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett szakképzettség;
d) középfokú végzettség az érettségi végzettség.”

 (2) A Képesítési Korm. rend. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § Az  a  kormánytisztviselő, illetve pénzügyőr, aki 2015. december 31-én a  NAV állományába tartozik, és olyan 
munkakört tölt be, ami 2016. január 1-jével e kormányrendelet alapján megszűnik, munkakörcsoportján belül az új 
munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni.”

 (3) A Képesítési Korm. rend. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (4) A Képesítési Korm. rend. 3. §-ában az „a NAV elnöke” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” 

szöveg lép.

38. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 2.  § 
(2) bekezdésében a „részt vesznek” szövegrész helyébe a „részt vesz” szöveg lép.

41. §  Hatályát veszti az R1. 2. § (2) bekezdésében az „és területi szervei (a továbbiakban: vámhatóság)” szövegrész.

39. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes 
szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2.  §-ában a „vám- és pénzügyőri igazgatóság” szövegrész helyébe az „adó- és 
vámigazgatóság” szöveg lép.

40. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. §  A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Központi Irányítása” szöveg,
b) 3.  § (8)  bekezdésében az „az illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóságok” szövegrész helyébe az „a NAV 

illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak” szöveg,
c) 15.  § (5)  bekezdésében a „regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság, valamint a  Kiemelt Adó és Vám 

Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, valamint a  Kiemelt 
Adó- és Vámigazgatóság” szöveg, továbbá a „sorsolással kiválasztott, legalább 3 fémkereskedőt” szövegrész 
helyébe a „sorsolással kiválasztott fémkereskedő(ke)t” szöveg

lép.

41. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

44. §  Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 651.1 pontjában a „Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.

42. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló  
556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

45. §  Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az „Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőr Igazgatóságához” szövegrész helyébe 
az „Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságához” szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 208. szám 28017

43. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 
a következő 90/B. §-sal egészül ki:
„90/B. § A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője feladat- és hatáskörének gyakorlójaként a miniszter által 
vezetett minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárát jelöli ki.”

 (2) Az R2. 1. melléklet H) pontja szerinti táblázat B:5 mezőjében a „felügyelet” szövegrész helyébe az „irányítás” szöveg 
lép.

44. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

47. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 360.1. pontjában a „Központi Hivatala” 
szövegrész.

45. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
a) 24. § (1) bekezdésében az „úgy az illetékes alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe az „az illetékes vámszerv” 

szöveg,
b) 28. § (14) bekezdésében az „alsó fokú vámszervnek” szövegrész helyébe a „vámszervnek” szöveg
lép.

46. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
a) 16. § (2) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke” szövegrész helyébe 

az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szöveg,
b) 32. § (4) bekezdésében az „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és 

vámhatóság vezetőjének” szöveg
lép.

47. Záró rendelkezések

50. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

 
 

 
Képesítési előírások 

 
I. Adóügyi munkakörcsoport 

   A B C D 

  1 
Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

  2 1.  
adóügyi 
szakreferens 

I.  a) adóalany nyilvántartó felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

  3     b) adóeljárási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

  4     c) folyószámla kezelési felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

  5     d) illetékigazgatási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, 
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, 
adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint 
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szakképesítés 

  6     e) bevallási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

  7 2.  
adóügyi 
ügyintéző I. 

I.  a) adóalany nyilvántartó felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 
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  8     b) adóeljárási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

  9     c) folyószámla-kezelési felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

   10     d) illetékigazgatási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, 
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, 
adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint 
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szakképesítés 

   11     e) illeték kiszabási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, 
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, 
adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint 
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szakképesítés 

   12     f) bevallási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

   13 3. 
adóügyi 
ügyintéző II. 

II.  a) adóalany nyilvántartó középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

   14     b) adóeljárási középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

   15     c) folyószámla-kezelési középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

   16     d) illetékigazgatási középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szakképesítés 

    17     e) illeték kiszabási középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szakképesítés 

  18     f) bevallási középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 
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   19 4. 
ügyfélszolgálati 
ügyintéző I. 

I.  ügyfélszolgálati felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, 
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

   20 5. 
ügyfélszolgálati 
ügyintéző II. 

II.  ügyfélszolgálati középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

   21 6. 
tájékoztatási 
szakreferens 

I.  szakmai irányítás-felügyelet felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, 
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

   22 7. 
tájékoztatási 
ügyintéző I. 

I.  tájékoztatási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, 
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

   23 8. 
tájékoztatási 
ügyintéző II. 

II.  tájékoztatási középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 
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II. Bűnügyi munkakörcsoport 

  A B C D 

1 
Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
bűnügyi 
szakreferens 

I. bűnügyi  
irányítás-felügyelet 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozói, jogi szakokleveles tanácsadói, 
vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatatás-szervezői szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű szakképesítés 

3 2. 
bűnügyi 
főreferens 

I. bűnjelkezelői felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási 
(büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség 

4 3. 
bűnügyi referens 

II. bűnjelkezelői középfokú végzettség 

5 4. 
pénzügyi 
nyomozó I. 

I. pénzügyi nyomozói felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, 
vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű szakképesítés 

6 5. 
pénzügyi 
nyomozó II. 

II. pénzügyi nyomozói középfokú végzettség 

7 6. 
civil pénzügyi 
nyomozó I. 

I. pénzügyi nyomozói felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; 
szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű szakképesítés 

8 7. 
civil pénzügyi 
nyomozó II. 

II. pénzügyi nyomozói középfokú végzettség 

9 8. 
pénzügyi 
információs 
szakreferens 

I. a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának 
megelőzése, 
megakadályozása, az Európai 
Unió által elrendelt pénzügyi 
és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról 
szóló törvényben 
meghatározott feladatok 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) nemzetbiztonsági, 
biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó 
jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői 
szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 
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10 9. 
pénzügyi 
információs 
referens 

II. a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának 
megelőzése, 
megakadályozása, az Európai 
Unió által elrendelt pénzügyi 
és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról 
szóló törvényben 
meghatározott feladatok 

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább emelt szintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú 
részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés 

 
III. Ellenőrzési munkakörcsoport 

  A B C D 

1 
Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
adóellenőr I. 

 I. adóhatósági ellenőrzési felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

3 2 
adóellenőr II. 

II. adóhatósági ellenőrzési középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

4 3. 
belső ellenőr 

 I. belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben meghatározott végzettségek 

5 4. 
ellenőrzési 
szakreferens 

 I. szakmai  
irányítás-felügyelet 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

6 5. 
ellenőrzési 
ügyintéző I. 

 I. a) előkészítő és adatszerző felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

7     b) kockázatkezelési és 
kiválasztási 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés 
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8     c) szerencsejáték ellenőrzési felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; szakirányú 
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű 
szakképesítés; mechatronikai technikusi szakképesítés 

9 6. 
ellenőrzési 
ügyintéző II. 

II. a) előkészítő és adatszerző középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

10     b) kockázatkezelési és 
kiválasztási 

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés 

11 7. 
kockázat- 
kezelési 
szakreferens 

 I. kockázatkezelési tervezési és 
szervezési 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási 
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben 
szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emel 
tszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés 

12 8. 
kockázat-  
kezelési 
főreferens  

 I. kockázatkezelési 
koordinációs és tervezési 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási 
agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben 
szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés 

13 9. 
kockázat-  
kezelési referens 

II. kockázatkezelési 
koordinációs és tervezési 

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői 
szakképesítés 

 
IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport 

 A B C D 

 1 
Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

 2 1. 
igazgatási 
főreferens 

 I. igazgatási, koordinációs felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai (művelődésszervező), 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy 
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, 
kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka 
tanulmányi területen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

 3 2. 
igazgatási 
referens 

 II. dokumentáció, 
ügyiratkezelés 

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és 
adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai 
munka tanulmányi területen szerzett legalább középfokú szakképesítés; segédlevéltárosi és ügykezelői 
szakképesítés 

 4 3. 
jogi szakreferens 

 I. jogi jogász szakképzettség 
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 5 4. 
hatósági 
ügyintéző 

 I. hatósági felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, 
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadó, vagy 
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és 
adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

 6 5. titkársági 
ügyintéző 

 II. titkársági középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és 
adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai 
munka tanulmányi területen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, 
vagy 7 modulos Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)  

 

V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport 

  A B C D 

1 
Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
vezető elemző 

 I. a) tervező-elemző felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, 
okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott matematikusi 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy 
informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

3     b) stratégiai tervező felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

4 2. 
elemző 

 II. statisztikai 
szervező-tervező 

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző 
szakképesítés 

5 3. 
vezető kontroller 

 I. kontrolling felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, 
okleveles közigazgatási szakértői, gazdaságtudományi, matematikusi, alkalmazott matematikusi 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy 
informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

6 4. 
kontroller 

 II. kontrolling középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői 
szakképesítés 

 
VI. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály 
Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
analitikai 
szakreferens 

 I. analitikai felsőoktatásban szerzett bio-, anyag-, vegyész-, élelmiszer-, szőlész-borász, könnyűipari, gépész-, villamosmérnöki 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi 
szakképzettség 

3 2. 
analitikai referens 

II. analitikai középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi, vagy vegyipari szakterületen 
szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 
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4 3. 
járőr I. 

 I. a) vám és egyéb adó 
ellenőrzési 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, 
gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett 
pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

5     b) fegyverzeti felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, rendészeti igazgatási, honvédelmi és 
katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, 
illeték-, vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;  

6 4. 
járőr II. 

II. a) vám és egyéb adó 
ellenőrzési 

középfokú végzettség 

7     b) fegyverzeti középfokú végzettség 
8     c) objektumvédelmi, 

vagyonvédelmi 
középfokú végzettség 

9 5. 
vám- és pénzügyőri 
szakreferens 

 I. szakmai 
irányítás-felügyelet 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, 
gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, vagy 
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

10 6. 
vám- és pénzügyőri 
ügyintéző I. 

 I. vám- és pénzügyőri felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, 
rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, 
vámszaktanácsadói, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

11 7. 
vám- és pénzügyőri 
ügyintéző II. 

II. vám- és pénzügyőri középfokú végzettség 

12 8. 
rendészeti 
szakreferens 

 I. szakmai 
irányítás-felügyelet 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, bűnügyi igazgatási, 
rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 
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VII. Végrehajtási munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
végrehajtó I. 

 I. végrehajtási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, 
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú 
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szakképesítés 

3 2. 
végrehajtó II. 

II. végrehajtási középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és   
-közvetítő szakképesítés 

4 3. 
végrehajtási 
szakreferens 

 I. szakmai 
irányítás-felügyelet 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, 
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú 
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szakképesítés 

5 4. 
végrehajtási 
ügyintéző I. 

 I. a) csőd, felszámolás és 
végrehajtási eljárás 

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, 
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; szakirányú 
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték, vámszaktanácsadói szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szakképesítés 

6     b) hátralékkezelési felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

7     c) fizetési könnyítési eljárás felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

8 5. 
végrehajtási 
ügyintéző II. 

II. a) csőd, felszámolási és 
végrehajtási eljárás 

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és 
-közvetítő szakképesítés 
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9     b) hátralékkezelési középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint és könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

10     c) fizetési könnyítési eljárás középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

 
VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
ellátási és 
üzemeltetési 
főreferens 

 I. ellátás, üzemeltetés felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, építőmérnöki, 
építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzseri, logisztikai 
menedzseri szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés 

3 2. 
ellátási és 
üzemeltetési 
referens 

II. ellátás, üzemeltetés középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség; középfokú 
végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú 
szakképesítés 

4 3. 
közbeszerzési 
főreferens 

 I. közbeszerzés felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség és közbeszerzési referensi 
szakképesítés; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint közbeszerzési referensi szakképesítés 

 
IX. Biztonsági munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
biztonsági vezető 

 I. minősített adat védelmének 
irányítása és a minősített 
adat biztonságára vonatkozó 
szabályok alkalmazásának 
felügyelete 

jogász szakképzettség, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-
szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség 

3 2. 
biztonsági 
főreferens 

 I. általános biztonsági felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és 
katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség 

4 3. 
biztonsági referens 

II. őrzésbiztonsági középfokú végzettség, valamint biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban 
szerzett legalább középfokú szakképesítés 

5 4. 
munka- és 
tűzvédelmi 
főreferens 

 I. munka- és tűzvédelem felsőoktatásban szerzett had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói 
szakképesítés 

6 5. 
munka- és 
tűzvédelmi referens 

II. munka- és tűzvédelem középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói 
szakképesítés 
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X. Egészségügyi munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
egészségügyi 
szakasszisztens 

 I. egészségügyi szakasszisztensi felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség 

3 2. 
egészségügyi 
asszisztens 

II. egészségügyi asszisztensi középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett 
szakképesítés 

4 3. 
szakorvos 

 I. szakorvosi általános orvosi, fogorvosi szakképzettség, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi 
szakképzettség 

5 4. 
pszichológus 

 I. pszichológus felsőoktatásban szerzett pszichológiai szakképzettség 

 

XI. Humánigazgatási munkakörcsoport 

   A  B  C  D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
humánigazgatási 
főreferens 

 I. humánigazgatási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai (személyügyi 
szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány) szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett 
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és 
adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább 
emelt szintű szakképesítés 

3 2. 
humánigazgatási 
referens 

 II. humánigazgatási középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, 
személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

 
XII. Informatikai munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
informatikai 
szakreferens 

 I. szakmai irányítás-felügyelet felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség, bűnügyi igazgatási, 
rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

3 2. 
informatikai 
szakkoordinátor 

 I. informatikai koordináció felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 
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4 3. 
informatikai 
koordinátor 

II. informatikai koordináció középfokú informatikai, közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső 
középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés 

5 4. 
informatikai 
főreferens 

 I. informatikai menedzsment felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

6 5. 
informatikai 
referens 

II. informatikai 
szolgáltatástámogatási 

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső 
középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés 

7 6. 
rendszer- szervező 

 I. informatikai rendszerszervezői felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, 
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés 

8 7. 
rendszergazda 

 I. rendszerüzemeltetői felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, 
gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés 

9 8. 
rendszer- fejlesztő 
referens 

II. rendszerfejlesztői középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban 
szerzett legalább középfokú szakképesítés 

10 9. 
rendszer- 
üzemeltető 

II. rendszerüzemeltetői középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban 
szerzett legalább középfokú szakképesítés 

11 10. 
szoftver- fejlesztő 

 I. szoftverfejlesztői felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, 
gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint 
informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés 

 
XIII. Kulturális, sport, üdültetési munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör  

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
étteremvezető 

II. vendéglátási középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettség; középfokú végzettség, 
valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi szakképesítés 

3 2. 
kulturális 
szakügyintéző 

 I. kulturális felsőoktatásban szerzett igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, 
okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, 
turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és 
egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés 

4 3. 
kulturális 
ügyintéző 

II. kulturális középfokú végzettség, valamint segédkönyvtárosi, vagy segédlevéltárosi és ügykezelői, vagy sportszervezői, 
vagy kiadványszerkesztői, vagy műtárgyvédelmi munkatársi, vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői, 
vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés 

5 4. 
üdülővezető 

 I. vendéglátási felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, turizmus-vendéglátási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi szakképesítés 
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6 5. 
vezetőzenész 

 I. kulturális felsőoktatásban szerzett zeneművészeti szakképzettség 

7 6. 
zenész 

II. kulturális középfokú zeneművészeti végzettség 

 
XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport 

   A  B  C  D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
képzési főreferens 

 I. a) képzésszervezés, -fejlesztés felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai, pedagógiai 
szakképzettség 

3      b) oktatástechnológiai felsőoktatásban szerzett andragógiai, pedagógiai, informatikai szakképzettség 
4 2. 

képzési referens 
II.  képzésszervezési középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végezettség, valamint munkaügyi, vagy oktatásszervezői, 

vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 
5 3. 

oktató 
 I.  oktatási felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás 
területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés 

 
XV. Pénzügyi-számviteli munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1.  
bér- és 
társadalom-  
biztosítási 
főreferens 

 I. bér- és társadalombiztosítási felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség; 
szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

3 2. 
bér- és 
társadalom-  
biztosítási referens 

II. bér- és társadalombiztosítási középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés 
és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 

4 3. 
pénzügyi és 
számviteli 
főreferens 

 I. költségvetési, pénzügyi-
számviteli 

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi adó-, illeték-, vámszaktanácsadói szakképzettség; valamint 
társadalombiztosítási, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

5 4. 
pénzügyi és 
számviteli referens 

II. költségvetési, pénzügyi-
számviteli 

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés 
és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés 
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XVI. Egyéb munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
kommunikációs 
főreferens 

 I. kommunikációs felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, kommunikáció és médiatudományi 
szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés 

3 2. 
kommunikációs 
referens 

II. kommunikációs középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői 
szakképesítés 

4 3. 
nemzetközi 
főreferens 

 I. nemzetközi kapcsolatok felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértő, 
nemzetközi igazgatási szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség 

5 4. 
nemzetközi 
referens 

II. nemzetközi kapcsolatok középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy protokoll ügyintézői szakképesítés 

6 5. 
szabálytalansági 
szakreferens 

 I. szabálytalansági ellenőrzés felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

7 6. 
személyi titkár 

 I. személyi titkári felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

8 7. 
szóvivő 

 I. kommunikációs felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, kommunikációs és médiatudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

9 8. 
tanácsadó 

 I. tanácsadói felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű szakképesítés 

„

 
 

XVI. Egyéb munkakörcsoport 

  A B C D 
1 Munkakör 

megnevezése 
Besorolási  

osztály Feladatkör Képesítési feltétel 

2 1. 
kommunikációs 
főreferens 

 I. kommunikációs felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, kommunikáció és médiatudományi 
szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés 

3 2. 
kommunikációs 
referens 

II. kommunikációs középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint grafikusi vagy kiadványszerkesztői 
szakképesítés 

4 3. 
nemzetközi 
főreferens 

 I. nemzetközi kapcsolatok felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértő, 
nemzetközi igazgatási szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség 

5 4. 
nemzetközi 
referens 

II. nemzetközi kapcsolatok középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy protokoll ügyintézői szakképesítés 

6 5. 
szabálytalansági 
szakreferens 

 I. szabálytalansági ellenőrzés felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

7 6. 
személyi titkár 

 I. személyi titkári felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

8 7. 
szóvivő 

 I. kommunikációs felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, kommunikációs és médiatudományi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés 

9 8. 
tanácsadó 

 I. tanácsadói felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 
közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű szakképesítés 

„
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 59/2015. (XII. 29.) MvM rendelete
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes 
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és 
egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet] 
3. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
(A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások 
a következő jogcímeken használhatók fel:)
„12. vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése mikro- és forgóeszköz finanszírozással.”

2. §  A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  előirányzat forrásaiból a  3.  §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok 
részére működési támogatásnak nem minősülő, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő támogatás 
nyújtható.”

3. §  A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek a  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának 
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 
59/2015. (XII. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 59/2015. (XII. 29.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseit 
az  59/2015. (XII. 29.) MvM rendelet hatálybalépését követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell 
alkalmazni.”

4. §  A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. § a) pontjában az „1-11.” szövegrész helyébe az „1-12.” szöveg lép.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az emberi erőforrások minisztere 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelete
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló  
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, valamint (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A miniszter a Bizottság
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a) saját hatáskörben felkért tagjait,
b) az érintett szakmai szervezetek által jelölt tagjait, valamint
c) a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) által jelölt tagjait
[a b) és c) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: küldő szervezet] négy évre nevezi ki.
(2) A Bizottság tagja − ide nem értve a Bizottság elnökét és alelnökét − csak a kinevezésének lejártát követő négy év 
elteltével nevezhető ki újra.”

2. §  Az R. 6. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva)
„i) az  éves munkatervet elkészíti, és jóváhagyásra az  MMA elnökének, majd a  miniszternek – az  MMA elnöke 
egyetértése esetén – megküldi.”

3. §  Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Bizottság a  kollégiumok javaslatainak figyelembevételével, mérlegelve az  egyes kulturális területek súlyát, 
értékteremtő szerepét,
a) a miniszter és az MMA elnöke egyetértésével dönt
aa) a  felosztható pénzeszközöknek a  Tv. 2.  § (3)  bekezdése szerinti művészeti főtematikájú állandó szakmai 
kollégiumok (a  továbbiakban: művészeti állandó kollégiumok) és a  további állandó kollégiumok (a  továbbiakban: 
nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok) közötti, egymáshoz viszonyított arányáról;
ab) a támogatás összegének az egyes művészeti állandó kollégiumok közötti felosztásáról;
b) a miniszter egyetértésével
ba) kiemelt támogatási célokat határozhat meg,
bb) megjelöli az ezekre fordítandó keretösszegeket.”

4. §  Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a Bizottság javaslatára
a) dönt a nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, továbbá 
azok létszámáról;
b) dönt ideiglenes kollégiumok létrehozásáról, azok létszámáról, feladatkörének meghatározásáról, átszervezéséről 
és megszüntetéséről;
c) az  MMA elnöke véleményének kikérését követően dönt a  művészeti állandó kollégiumok létesítéséről, 
átszervezéséről, valamint megszüntetéséről.”

5. §  Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A miniszter az állandó kollégiumok vezetőit az adott állandó kollégium tagjai közül, a Bizottság javaslata 
alapján, két évre nevezi ki. A  művészeti állandó kollégiumok vezetőinek kinevezéséhez az  MMA elnökének 
egyetértése is szükséges.
(2) Az  állandó kollégiumok vezetőinek kinevezése a  Bizottság javaslatára egy alkalommal, egy évvel 
meghosszabbítható. A  művészeti állandó kollégiumok vezetőinek kinevezése a  Bizottság és az  MMA elnöke 
javaslatára hosszabbítható meg.
(3) Állandó kollégiumban vezetői kinevezésre vagy annak meghosszabbítására sor kerülhet akként is, hogy 
a kinevezés vagy a kinevezés meghosszabbításának lejárta az állandó kollégiumi tagsági kinevezés lejártát követő 
időpontra esik, ami egyúttal a kollégiumi tagsági jogviszony meghosszabbítását is jelenti a kinevezés vagy annak 
meghosszabbítása időtartamára.
(4) Az  állandó kollégiumok vezetőinek kinevezése – állandó kollégiumi tagság időtartamát meghaladó – 
meghosszabbítására a küldő szervezet által delegált tag esetén akkor kerülhet sor, ha arról a küldő szervezet a tag 
állandó kollégiumi tagsági kinevezésének lejártát megelőző legalább 60 nappal korábban értesül, és a tag állandó 
kollégiumi tagsági kinevezésének lejártáig nem tesz javaslatot a tag visszahívására.
(5) Állandó kollégiumban a  vezetői tisztség bármilyen okból történő megüresedése esetén a  miniszter 30 napon 
belül új vezetőt nevez ki az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az állandó kollégiumok vezetőinek felmentésére a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó, valamint a 12. § 
(2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(7) A  művészeti állandó kollégiumok vezetőinek felmentésére a  (6)  bekezdésben foglaltak irányadóak azzal, hogy 
a felmentéshez az MMA elnökének egyetértése is szükséges.”
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6. §  Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Az  egyes állandó kollégiumokba a  miniszter által saját hatáskörben felkért tagok, továbbá a  küldő 
szervezet által delegált tagok kinevezése – a  (3) bekezdés alapján kinevezett tag kivételével – egyaránt négy évre 
szól.
(2) A  Bizottság javaslata alapján az  állandó kollégiumok tagjainak kinevezése − a  küldő szervezet által delegált 
tag esetén a küldő szervezet egyetértésével − egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. A küldő szervezetet 
a  meghosszabbítás szándékáról a  tag állandó kollégiumi tagsági kinevezésének lejártát megelőző legalább 
60  nappal korábban értesíteni kell. A  küldő szervezet egyet nem értése esetén a  tag állandó kollégiumi tagsági 
kinevezésének lejártáig gondoskodik új tag delegálásáról.
(3) A minisztériummal való kormánytisztviselői jogviszonyának fennállásáig szól az állandó kollégium azon tagjának 
kinevezése, akit a miniszter a minisztérium kormánytisztviselői közül nevezett ki.
(4) Az állandó kollégium tagja csak a 10. § (3) bekezdése, továbbá az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés szerinti idő 
lejártát követő négy év elteltével nevezhető ki újra.
(5) A nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumokban az MMA-nak a Tv. 2. § (4a) bekezdése szerinti részvételét 
akként biztosítja a miniszter, hogy az MMA-t felkéri valamennyi nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumban 
egy tag jelölésére, annak a  létszámkeretnek a  terhére, amelyet a  Tv. 2.  § (4a)  bekezdése az  érintett szakmai 
szervezetek számára a delegálásra biztosít.”

7. §  Az R.
a) 4. § (5) bekezdésében a „jelölő szervezet” szövegrész helyébe a „küldő szervezet”,
b) 5.  § (2)  bekezdésében a  „miniszter 60 napon belül” szövegrész helyébe a  „miniszter az  MMA elnöke 

véleményének kikérésével 60 napon belül”,
c) 12. § (1) bekezdésében a „megbízott” szövegrész helyébe a „kinevezett”,
d) 12. § (3) bekezdésében a „delegáló szervezet” szövegrész helyébe a „küldő szervezet”,
e) 15. § (1) bekezdésében a „kezelő szervezet” szövegrész helyébe a „kezelő szerv”
szöveg lép.

8. §  Az R. 29. §-a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 
módosításáról szóló 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésével megszűnő állandó 
kollégiumi tagsági jogviszony nem érinti az állandó kollégiumi tag (a továbbiakban: volt tag) feladat- és hatáskörébe 
tartozó, 2015. december 31-én folyamatban levő ügyek lezárási kötelezettségét.
(5) A  benyújtott szakmai beszámolóknak az  állandó kollégium által a  13.  § f )  pontja alapján történő elbírálása, 
valamint a 13. § g) pontja szerinti beszámoló állandó kollégium általi, illetve a 2. § (2) bekezdés szerinti 2015. évi 
beszámoló Bizottság általi elfogadása a  2016. június 30-ig megvalósuló pályázatok tekintetében feltétele a  volt 
tagnak 2015. évre megállapított tiszteletdíja a  Módr. hatálybalépéséig ki nem fizetett összege kifizetésének. 
A  2016.  június 30-át követően megvalósuló pályázatok elbírálását az  állandó kollégium Módr. hatálybalépését 
követően kinevezett tagjai végzik el.
(6) A  Bizottság Módr. hatálybalépése napján megbízásukat töltő tagjainak tagsági jogviszonya – a  Bizottság 
elnökének és alelnökének megbízatása kivételével – 2016. március 31-én megszűnik. A Bizottság új tagjait – a Módr. 
által megállapított 3. § szerinti felkérési és jelölési rend szerint – a miniszter 2016. április 1-jével nevezi ki.”

9. §  Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  Hatályát veszti az R. 14. § (2) bekezdése.

11. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez

A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai

A B

1. Művészeti főtematikájú állandó kollégiumok Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok

2. Építőművészet Kollégiuma Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

3. Filmművészet Kollégiuma Könnyűzene Kollégiuma

4. Fotóművészet Kollégiuma Könyvkiadás Kollégiuma

5. Iparművészet Kollégiuma Közgyűjtemények Kollégiuma

6. Képzőművészet Kollégiuma Közművelődés Kollégiuma

7. Népművészet Kollégiuma Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

8. Szépirodalom Kollégiuma Örökségvédelem Kollégiuma

9. Színházművészet Kollégiuma

10. Táncművészet Kollégiuma

11. Zeneművészet Kollégiuma
„

A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42.  § c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 8. és a  9., valamint a  13. és a  14. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § 
(3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 27.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 10. és 15.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

1. §  A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A  közút kezelője a  kezelői hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról köteles a  kérelem benyújtásától 
számított 21 napon belül nyilatkozni. Ez a határidő indokolt esetben, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható. Erről 
a kérelmezőt az eredeti határidő lejárta előtt értesíteni kell.”

2. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

2. §  Az országos közutak kezelésének szabályozásáról 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet mellékletének 4.12.  pontjában 
a „Központi Hivatalával” szövegrész helyébe a „Központi Irányításával” szöveg lép.

3. A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.)  
BM rendelet módosítása

3. §  A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A díj mértékét és megállapításának módját – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a melléklet tartalmazza.
(2) A Kknyt. 19. § (1) bekezdés p) pontja szerinti díjszedésre jogosult szervezet a közvetlen hozzáféréssel teljesített 
adatszolgáltatásért a  törvényben meghatározott közfeladatainak ellátásából származó, az  előző   éves értékesítés 
nettó árbevétele 0,025%-ának megfelelő éves átalánydíj, de legalább havi nettó 5 millió Ft megfizetésére köteles.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott átalánydíj időarányos részét a  tárgyévben havonta, a  tárgyhónap 5. napjáig 
kell megfizetni.”

4. §  Az R1. 4. § (2) bekezdésében az „Itv. 35. §-át” szövegrész helyébe az „Itv. 73. § (9) bekezdését” szöveg lép.

4. A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló  
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosítása

5. §  A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM 
rendelet mellékletének V. fejezet 11.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(11. Ideiglenes forgalomszabályozási terv)
„11.4. Az ideiglenes forgalomszabályozási tervet az érintett út kezelője hagyja jóvá.”

5. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 
módosítása

6. §  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2. pont b)–d)” szövegrész helyébe a „2. pont b)–c)” szöveg,
b) 4. § b) pontjában a „(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében” szöveg,
c) 2. számú melléklet 1.  pontjában a „lassú járműhöz” szövegrész helyébe a „környezetkímélő gépkocsihoz, 

valamint a lassú járműhöz” szöveg,
d) 2. számú melléklet 8.  pontjában a „típusváltásának engedélyezése” szövegrész helyébe a „típusváltásának, 

valamint 2 db rendszámtáblának az  eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben történő legyártásának 
engedélyezése” szöveg,
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e) 2. számú melléklet 9. pontjában a „az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő” szövegrész helyébe a „fehér” 
szöveg,

f ) 2. számú melléklet 11.  pontjának második mondatában az „utángyártás és típusváltás” szövegrész helyébe 
az „utángyártás, legyártás és típusváltás” szöveg

lép.

7. §  Hatályát veszti az R2. 1. számú melléklet
a) 1. pont c) és e) alpontja,
b) 2. pont d) alpontja.

6. A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési 
eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet módosítása

8. §  A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól 
szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 1. számú melléklet 1.  pontjában a „saját számlás autóbuszos utasszállító” 
szövegrész helyébe az „autóbuszos saját számlás személyszállítási” szöveg lép.

7. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 
felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes 
közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

9. §  A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és 
ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az 1. számú melléklet)
„d) IV. fejezete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott tachográf-kártya kiadásával összefüggő hatósági eljárásának”
(igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza.)

10. §  Az R3. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § Ez  a  rendelet a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt 
menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra 
vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

11. §  Az R3.
a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „3.6–3.8.” szövegrész helyébe a „3.6–3.7.” szöveg,
b) 6. § b) pontjában a „(2) és (7) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében” szöveg,
c) 1. számú melléklet IV. fejezetének alcímében az „a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 

szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló  
3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg

lép.

12. §  Hatályát veszti az R3.
a) 6. § d) pontjában a „34. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben, valamint a” szövegrész,
b) 1. számú melléklet I. fejezet 3.8. és 3.9. pontja.
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8. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
módosítása

13. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 
a 6. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Részleges díjmentesség
6/A.  § (1) A  D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója – azonos időszakra és kizárólag egy 
forgalmi rendszám után – a  D1 díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a  D2 és a  D1 díjkategória díjmérték 
különbözetének megfizetése alól mentesül és így úthasználati jogosultságot szerez, ha
a) a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább 4 gyermek után családi pótlékban 
részesülő személynek – ideértve a gyermekvédelmi nevelőszülőt –,
b) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján 
parkolási igazolvánnyal rendelkező személynek, vagy
c) az a) vagy b) pontokban szereplő személy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 
2. pontja szerinti hozzátartozójának
minősül.
(2) A  jogosultság kizárólag azon gépjárműre vonatkozik, amelyet az  üzembentartó – a  jogosultságát megalapozó 
adatokat tartalmazó – bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett.
(3) A jogosultság – az (1) bekezdés b) pontjában szereplő személyek kivételével – a nyilvántartásba vételt követő év 
január 31. napjáig hatályos.
(4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogosultság a  parkolási igazolvány visszavonásával és a  jogosultság 
nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.”

14. § (1) Az R4. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kkt. 33/B.  § (8)  bekezdése szerint díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet (a  továbbiakban: díjfizetés 
ellenőrzésére jogosult szervezet) a megfelelő jogosultságot, és annak megvásárlását a forgalmi rendszám, felségjel 
és a díjkategória alapján ellenőrzi.”

 (2) Az R4. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)  A díj megfizetése a  díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri 
rendelet szerinti díjköteles útszakasz – a  közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint lakott 
területnek minősülő részei kivételével – bármely pontján, és csomópontjain ellenőrizhető.”

15. § (1) Az R4. 7/A. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  gépjármű az  ellenőrzéskor a  gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb 
díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az  alacsonyabb és az  egyébként irányadó 
díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét, de legalább a  legalacsonyabb pótdíjat kell megfizetni 
figyelemmel a  (3)  bekezdésben foglalt fizetési határidőkre és pótdíjösszegekre. Ha a  járműre a  6.  § (7)  bekezdése 
szerinti jogosultságot vásároltak, de a  jármű a  forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár, akkor a  jármű 
kategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell megfizetni.
(2a) Az  ellenőrzés eredményeként a  pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a  kötelezett és a  jármű 
adatait a  díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a  személy-, és a  jármű azonosításra alkalmas okmányai, vagy 
a  járműnyilvántartás adatai alapján, vagy külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében – amennyiben arra 
másként nincs mód – közreműködő szervezet útján állapítja meg.”

 (2) Az R4. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)  A pótdíj a  (6)  bekezdés szerinti felszólítás (6)  bekezdés szerinti kézbesítésétől, vagy amennyiben ez  előbbi, 
a pótdíj megfizetésére kötelezett más módon való tudomásszerzésétől esedékes. A pótdíj mértéke:

  Díjkategória 30 napon belüli megfizetés esetén 30 napon túli megfizetés esetén
a) D1, D2 és U 14 875 forint 59 500 forint

b) B2 66 925 forint 267 700 forint

                                                                                                                                                                                                               ”
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16. § (1) Az R4. 8. § (3)–(5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a gépjárművet ellopták vagy gazdasági totálkár esetén, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának 
bemutatása esetén a  NÚSZ Zrt. vagy a  NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában 
a  (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a  jogosultság érvényesítése más, azonos díjkategóriába vagy azonos 
árú díjkategóriába tartozó járműre az eredeti jogosultság érvényességi idejével megegyező időszakra. Az eljárásra 
az  (1)  bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy a  kérelmezőnek a  lopás vagy gazdasági totálkár 
tényét is igazolnia kell. Az eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha az eredeti ellenőrző szelvény megsemmisült vagy 
elveszett.
(4) Téves díjkategória-megállapítás esetén, a jogosultság érvényességi időtartamán belül a (9) bekezdés szerinti díj 
ellenében lehetőség van a  díjkategóriát a  NÚSZ Zrt. vagy a  NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati 
irodájában a  megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett az  e  rendeletben meghatározott 
helyes kategóriára módosítani. Az  eljárás során a  helyes díjkategória megállapítása érdekében, be kell mutatni 
a gépjármű forgalmi engedélyét. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált 
rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követő 
díjkategória helyesbítés nem mentesít az  előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének 
kötelezettsége alól.
(5) Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig –, az úthasználati jogosultság érvényességi 
idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás 
kézhezvételét követő 30 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. vagy az általa bevont közreműködő ügyfélszolgálati 
irodájában, továbbá a  NÚSZ Zrt. által biztosított egyéb módon a  rendszám megfelelő módosításával a  helyes 
rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását 
igazoló ellenőrző szelvényt vagy a  nyugtázó értesítést. Az  átírási díj összege karakterenként a  (9)  bekezdésben 
meghatározott díj. Ebben az  esetben a  jogosultság a  módosított rendszámra érvényes a  teljes érvényességi időn 
belül.
(5a)  Téves felségjel feltüntetése esetén az  úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított  
60 naptári napon belül, illetve a téves felségjel miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon 
belül lehetőség van a  NÚSZ Zrt. vagy az  általa bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a  NÚSZ 
Zrt. által biztosított egyéb módon a felségjel megfelelő módosításával a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során 
be kell mutatni a  gépjármű forgalmi engedélyét és a  jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy 
a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege a  (9) bekezdésben meghatározott díj. Ebben az esetben a  jogosultság 
a módosított felségjellel érvényes a teljes érvényességi időn belül.”

 (2) Az R4. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az úthasználati jogosultság visszavásárlása a (9) bekezdésben foglalt eljárási díj megfizetése ellenében kérhető 
a  jogosultság érvényességi időszakát megelőzően, amelyhez be kell mutatni a  gépjármű forgalmi engedélyt, 
le kell adni a  vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a  nyugtázó értesítést. Amennyiben 
az érvényességi idő már elkezdődött, akkor a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre 
előbb megvásárolják az  érvényességi idő kezdete és a  visszavásárlás időpontja közötti időszakot lefedő rövidebb 
idejű jogosultságot.”

17. §  Az R4. 8. §
a)  (1) bekezdés c) pontjában a „bizonyító erejű” szövegrész helyébe a „teljes bizonyító erejű” szöveg,
b) (2) bekezdésében az „azzal, hogy” szövegrész helyébe az „azzal kiegészítve, hogy” szöveg,
c) (6)  bekezdésben az „érvényességre adható ki” szövegrész helyébe az „a rendszámhoz kapcsolódó érvényes 

jogosultságra adható ki” szöveg
lép.

18. §  Az R4. 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/B. § Az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 3/2015. (I. 29.) NFM rendelettel megállapított 9/A. § (1)–(9) bekezdés és az utak használatáért fizetendő díjjal 
kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelettel megállapított 9/A. § 
(11)–(12) bekezdés 2015. december 31-én hatályát veszti.”
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19. §  Hatályát veszti az R4.
a) 5. § (3) bekezdésében a „– rövid szöveges üzenettel –” szövegrész,
b) 6. § (4) bekezdése.

9. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) 
GKM rendelet módosítása

20 . §  A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell használati díjat fizetni a következő gyorsforgalmi utak díjköteles járművel történő használata esetén:)
„e) M85 autóútnak a Csorna-kelet csomópontja és az M85-M86 elválási csomópontja közötti szakasza,”

21. §  Az R5. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. A gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak 
megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes 
rendelet módosítása

22. §  A gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az  annak megfizetésére vonatkozó 
egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes rendelet 3.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  egyedi adó-megállapítási díjat a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál vezetett gazdálkodási számlára kell 
megfizetni. A számlaszámot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján teszi közzé.
(2) A  megfizetés banki átutalással vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről szóló jogszabály szerint 
a  Rega-tv.-ben meghatározott adóztatási feladatokat ellátó vámszerveknél beszerezhető készpénz-átutalási 
megbízással teljesíthető. Az  átutalási megbízás közlemény rovatában vagy a  készpénzfizetési megbízáson 
az adóalany adószámát vagy adóazonosító jelét, vámazonosító számát (VPID számát) és a vámhatóság által közölt 
pénzügyi azonosítószámát kötelező feltüntetni.”

11. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 
szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosítása

23. §  A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. 
(X. 5.) NFM rendelet 4.  § (4)  bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „megyei adó- és 
vámigazgatóság” szöveg lép.

12. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos 
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és 
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

24. §  Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról, a  bírságok kivetésének részletes szabályairól és a  bírságok felhasználásának 
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„d) a  Kkt. 12.  § (3a) és (3c)  bekezdéseiben meghatározott rendelkezések megsértése esetén a  Kkt. 12.  § 
(4) bekezdésében meghatározott bírság,
e) a  vizsgáló állomás által a  közúti járművek időszakos vizsgálatával és rendszeres környezetvédelmi 
felülvizsgálatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a  Kkt. 24/A.  § (5a)  bekezdésében meghatározott 
bírság”
(kivetésére és felhasználásának rendjére, valamint a hozzá kapcsolódó hatósági intézkedések végrehajtásának módjára.)

25. §  Az R6. 2. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására)
„d) az  1.  § d)  pontja alapján a  közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, 
másodfokon az NKH Központja,
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e) az 1. § e) pontja alapján a közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint 
az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, másodfokon az NKH Központja”
([a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: eljáró hatóság] jogosult.)

26. §  Az R6. 3. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást)
„d) az  1.  § d)  pontja alapján a  reklámtáblákra, reklámhordozókra és egyéb reklámcélú berendezésre vonatkozó 
tilalmat megszegő – ingatlan-nyilvántartás szerinti – tulajdonossal,
e) az 1. § e) pontja alapján az ott szabályozott rendelkezéseket megsértő vizsgáló állomással”
(szemben indítja meg.)

27. §  Az R6.
a) 2. § b) pont bd) alpontjában a „vám- és pénzügyőri igazgatósága, másodfokon a megyei (fővárosi) vám- és 

pénzügyőri igazgatóság felügyeletét ellátó regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság,” szövegrész helyébe 
az „adó- és vámigazgatósága, másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatósága,” szöveg,

b) 2. § záró mondatában az „az a)–c) pontok” szövegrész helyébe az „az a)–e) pontok” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész helyébe a „c)–e) pontja” szöveg
lép.

13. Az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet módosítása

28. § (1) Hatályát veszti az  utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 8. § (2) bekezdése.

 (2) Nem lép hatályba az R7.
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 5. §-a és
c) 6. § (2) bekezdése.

14. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló  
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelet módosítása

29. §  A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
módosításáról szóló 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (1) bekezdése a következő szöveggel 
lép hatályba:
„(1) Hatályát veszti az R1. 2. § c) pontja.”

30. §  Az R8. 1. melléklete a 2. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

15. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–7. §, a 11. § a) és b) pontja, a 12–17. § és a 19–27. §, valamint az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 9. § és a 10. §, valamint a 11. § c) pontja 2016. március 2-án lép hatályba.

32. §  Ez a  rendelet a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 37/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

  A B C D E F G H

Megye Út száma Érvényesség kezdete Érvényesség vége

Szelvényszám Csomópont 

száma

Csomópont neve Szelvényszám Csomópont 

száma

Csomópont neve

1 Bács-Kiskun M5 52+680 53 Örkényi csomópont 139+300 140 Kisteleki 

csomópont

2 Baranya M6 161+967 163 Bátaszéki 

csomópont

189+867 191 Mohácsi (M6-M60 

elválás) csomópont

3 Baranya M60 0+000 191 (M6) Mohácsi (M6-M60 

elválás) csomópont

29+174 30 Pécsi (58. sz. főút) 

csomópont

4 Borsod-Abaúj-

Zemplén

M3 113+350 114 Füzesabonyi 

csomópont

174+850 175 Polgári csomópont

5 Borsod-Abaúj-

Zemplén

M30 1+550 151 (M3)

2 (M30)

M3-M30 elválási 

csomópont

23+390 24 Miskolci (304. sz. 

főút) csomópont

6 Csongrád M5 113+500 114 Kiskunfélegyházi 

csomópont

173+894 - Röszke országhatár

7 Csongrád M43 0+800 159 (M5) Szeged-észak 

csomópont

57+727 - Csanádpalota 

országhatár

8 Fejér M1 26+400 27 Herceghalmi 

csomópont

55+975 56 Tatabánya-Óvárosi 

csomópont

9 Fejér M6 24+000 25 Százhalombatta-

észak csomópont

97+300 98 Paks-észak 

csomópont

10 Fejér M7 23+000 23 Pusztazámori 

csomópont

90+000 90 Balatonvilágosi 

csomópont

11 Győr-Moson-

Sopron

M1 93+580 94 Bábolnai 

csomópont

171+1406 - Hegyeshalom 

országhatár

12 Győr-Moson-

Sopron

M15 0+708 166 (M1) M1-M15 elválási 

csomópont

14+505 - Rajka országhatár

13 Győr-Moson-

Sopron

M19 0+000 107 (M1) Győr-keleti 

csomópont

9+761 - M19-1. sz. főút 

csomópont

14 Győr- Moson- 

Sopron

M85 0+000 129 (M1) Győr- nyugat 

csomópont

22+200 23 Csorna- kelet 

csomópont

15 Hajdú-Bihar M3 164+250 164 Hejőkürti 

csomópont

220+937 221 M3-338. sz. főút 

(Nyíregyháza-

nyugat) csomópont

16 Hajdú-Bihar M35 0+550 187 (M3) M3-M35 elválási 

csomópont

43+504 - M35-4. sz. főút 

(Debrecen-dél) 

csomópont

17 Heves M3 38+950 39 Bagi csomópont 127+750 128 Mezőkövesdi 

csomópont

18 Komárom-

Esztergom

M1 38+625 39 Bicskei csomópont 111+692 112 Győrszentiváni 

csomópont

19 Komárom-

Esztergom

M19 0+000 107 (M1) Győr-keleti 

csomópont

5+381 - Győrszentiváni 

csomópont

20 Pest M0 30+779 31 M0-M5 csomópont 

(Gyál)

41+155 42 M0-M4 (4. sz. főút) 

csomópont

21 Pest M0 68+193 69 M0-M3 csomópont 74+050 75 M0-2. sz. főút 

csomópont

22 Pest M1 7+680 7 Budapest, Egérúti 

csomópont

38+625 39 Bicskei csomópont

23 Pest M2 17+300 71 (M0)

17 (M2)

M0-M2 csomópont 47+477 - M2-2. sz. főút 

csomópont

24 Pest M3 10+121 11 Budapest, 

Szentmihályi úti 

csomópont

54+540 55 Hatvani csomópont
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25 Pest M4 

(jelenleg 

4. sz. főút)

20+518 - Liszt Ferenc 2 

repülőtérre vezető 

úti csomópont

29+160 - Üllői (Gyömrői) 

csomópont

26 Pest M5 13+000 - M5 Szentlőrinci úti 

csomópont

67+260 67 Lajosmizsei 

csomópont

27 Pest M51 25+300 - Dabasi (5. sz. főút) 

csomópont

28+607 - M5-M51 

csomópont

28 Pest M6 14+000 11 (M0)

15 (M6)

M0-M6 Barackos úti 

csomópont

33+500 34 Ráckeresztúri 

csomópont

29 Pest M7 7+680 7 Budapest, Egérúti 

csomópont

30+000 30 Martonvásári 

csomópont

30 Somogy M7 90+000 90 Balatonvilágosi 

csomópont

190+200 191 Zalakomári 

csomópont

31 Szabolcs-

Szatmár-Bereg

M3 203+000 203 Hajdúnánási 

csomópont

279+823 - M3-41. sz. főút 

csomópont

32 Tolna M6 74+750 75 M6-M8 csomópont 

(Dunaújváros-dél)

172+552 173 Pécsváradi 

csomópont

33 Veszprém M7 80+000 80 Polgárdi csomópont 97+500 98 Siófok-kelet 

csomópont

34 Zala M7 182+805 183 Sávolyi csomópont 234+264 - Letenye 

országhatár

35 Zala M70 0+200 232 (M7)

1 (M70)

M7-M70 elválási 

csomópont

21+264 - Tornyiszentmiklós 

országhatár

”

2. melléklet a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelethez

Az R1. 1. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:
[Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járművel díj 
ellenében használható gyorsforgalmi utak:]
„17. M85 autóút a  Győr-nyugat csomópont (0+000 km szelvény) és a  Csorna-kelet (22+200 km szelvény) közötti 
szakasza.””

A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
az 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

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 módosítása

1. §  Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és 
áráról, igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 6. melléklet címében a „2015. negyedik” szövegrész helyébe a „2016. első” szöveg,
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b) 8. melléklet címében a „2015. negyedik” szövegrész helyébe a „2016. első” szöveg,
c) 10. melléklet címében a „2015. negyedik” szövegrész helyébe a „2016. első” szöveg
lép.

2. § (1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R1. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R1. 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R1. 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 
módosítása

3. § (1) A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § 
a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a  felhasználó az  elektromos gépjármű üzemben tartója vagy tulajdonosa és ezt a  tényt az  egyetemes 
szolgáltatónak előre, évente igazolja, akkor az „A1” árszabás mellé – a 4. § (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása 
esetén – „A2” árszabást is választhat.
(5b) Az  (5a)  bekezdés szerinti esetekben az  „A2” árszabásra vonatkozóan az  egyetemes szolgáltató köteles 
a szerződés megkötésekor megállapodni a szerződő féllel a bejelentés módjáról és részleteiről.”

 (2) Az R2. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyetemes szolgáltató „H” árszabásának ára nem haladhatja meg az egyetemes szolgáltató legalacsonyabb 
„B” árszabású árát (a továbbiakban: „B Alap” árszabás).”

 (3) Hatályát veszti az R2. 5. § (5) bekezdése.

3. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak  
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

4. § (1) A  távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az  1.  mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves 
beszámolójában szereplő, a  távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti 
eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján 
az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét 
(a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-
termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a  megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, 
a  nyereségkorlát meghatározása során a  bruttó eszközértékbe bele kell számítani a  tárgyévet megelőző év 
december 31-i, az  auditált számviteli szétválasztás alapján a  kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre 
vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.
(2) A nyereségtényező
a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a  villamos energiáról szóló 2007.  évi 
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos 
hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a  hasznos hő mennyisége megállapításának számítási 
módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő 
távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;
b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;
c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.
(3) Az  értékesítő és a  távhőszolgáltató köteles a  nyereségkorlát feletti eredményét a  távhőtermelés és 
távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra 
fordítani a  nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását 
a Hivatal ellenőrzi.
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(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben 
valósult meg, akkor a  nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a  soron következő 
árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.”

5. §  Az R3. a következő 6. § (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel 
megállapított 5.  § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a  2015.  évben keletkezett 
nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.”

6. § (1) Az R3. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R3. 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

7. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  melléklete 
a 8. melléklet szerint módosul.

8. §  Az R4.
a) 2. melléklet 1.2.2. pont a) alpontjában a „D oszlopában” szövegrész helyébe az „E oszlopában” szöveg,
b) 2. melléklet 1.2.2. pont b) alpontjában az „E oszlopában” szövegrész helyébe a „D oszlopában” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2016. első negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége:

A B C D

1. Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége 

(kWh)

Földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége 

(kWh)

Földgázforrás ára 

(forint/kWh)

2. Főgáz Zrt. 3 056 075 560 4 294 142 983 6,162
”

2. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) 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 2016. első negyedévre

A B C

1. A volt közüzemi nagykereskedő
Földgázforrás mennyisége 

(kWh)

Földgázforrás ára 

(forint/kWh)

2. Magyar Földgázkereskedő Zrt. 2 339 921 192 2,949
”
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3. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő 
hozzájárulás mértéke 2016. évben

A B C D E F G H I J K L M

1.  
2016.

jan.

2016.

febr.

2016.

márc.

2016.

ápr.

2016.

máj.

2016.

jún.

2016.

júl.

2016.

aug.

2016.

szept.

2016.

okt.

2016.

nov.

2016.

dec.

2. kapcsolt termelésszerkezet 
átalakítási hozzájárulás 
(milliárd forint)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. kiegyenlítő hozzájárulás 
(forint/MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

”
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4. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„11. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás (1) bekezdés szerinti ára és mennyisége 2016. első negyedévre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége:

A B C

1. Szerződött egyetemes szolgáltató
Földgázforrás mennyisége

(kWh)

Földgázforrás  

mennyiségarányos díja

(forint/kWh)

2. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 3 865 287 529 6,381

3. Tigáz Zrt. 6 872 848 171 6,989
”

5. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„12. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és 
tárolási költségek 2016. első negyedévre

A B

1. Szerződött egyetemes szolgáltató

Az árban érvényesíthető legmagasabb 

szállítási és tárolási kapacitásdíjak 

(Ft/(kWh/h)/gázév)

2. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1678,56

3. Tigáz Zrt. 1734,46
”

6. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

 1. Az R3. 1. melléklet táblázata
a) E:43 mezőjében a „12 533” szövegrész helyébe a „10 671” szöveg,
b) D:47 mezőjében a „Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.” szövegrész helyébe a „Cothec Kft.” szöveg,
c) F:67 mezőjében a „2972” szövegrész helyébe a „3460” szöveg,
d) F:68 mezőjében a „3159” szövegrész helyébe a „3543” szöveg
lép.

 2. a) Az R3. 1. melléklet táblázata 4. sora helyébe a következő szöveg lép:
„

4 Bokod MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 14 832 2352
”

b) Az R3. 1. melléklet táblázata 61. sora helyébe a következő szöveg lép:
„

61 Oroszlány MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 14 832 2352
”
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7. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók 
vonatkozásában

 1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei
1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,
b) a  dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az  a)  pontban foglaltakhoz képest 

a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy
c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok 

vizsgálata alapján meghatározott költségek.
1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, 

értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.
1.3. A  legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a  legkisebb hőtermelői költséget jelentő 

hőelőállítást kell alapul venni, a  kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja 
mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a  hőt – részben vagy kizárólag – villamosenergia-
termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá 
esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

 2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja
2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek
 Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget azon az értéken (a hozzá 

tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az  árelőkészítést megalapozó 
adatszolgáltatásban az  engedélyes ezt megadta, de a  Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) 
alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.

2.1.2. A  nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a  tüzelőanyag-
költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A  hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket 
összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a  vállalkozás 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata 
alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az  igénybe vett szolgáltatások – különös tekintettel a  tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen 
feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre – csak 
egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés
 A pénzügyi ráfordítás valamint a  hiteltörlesztés – az  alkalmazott finanszírozási megoldástól 

függetlenül – a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.
2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az  értékcsökkenést vagy a  vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált 
eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az  eszközök 
hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe 
venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat 
eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés
2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében 

meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.
2.4. Támogatások

2.4.1. A  beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a  2.2.  pont szerinti 
értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.
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2.4.2. A  visszatérítendő támogatás a  pénzügyi ráfordításokkal és a  hiteltörlesztéssel azonos módon 
kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

 3. Egyedi vizsgálat
A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a  beruházási hitel- valamint a  visszatérítendő támogatás 
kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a  feltételt, miszerint a  beruházás 
számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a  beruházás eredményeként fellépő 
költségmegtakarítás.
A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és 
kamatát, a  visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a  beruházás 
sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a  beruházás 
sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló – a  2.3.  pont szerint számított – megtérülés összegét hasonlítja össze 
a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, 
továbbá a hitel kamata megfelel-e a  legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, 
és a  számított tőkeköltség megállapítása során csak az  ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és 
hitelkamatot fogadja el.
Abban az  esetben, ha a  beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a  beruházás számított 
tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a  Hivatal a  beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként 
elismeri.”

8. melléklet a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R4. 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat
a) D:9 mezőjében a „1 185 982” szövegrész helyébe a „2 444 989” szöveg,
b) E:9 mezőjében a „1269” szövegrész helyébe a „1552” szöveg,
c) D:35 mezőjében a „308 805” szövegrész helyébe a „1 543 744” szöveg,
d) D:41 mezőjében a „67 713 383” szövegrész helyébe a „58 964 406” szöveg,
e) C:50 mezőjében a „Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.” szövegrész helyébe a „Cothec Kft.” szöveg,
f ) D:53 mezőjében a „333 115 937” szövegrész helyébe a „241 965 338” szöveg,
g) D:63 mezőjében a „23 830 312” szövegrész helyébe a „62 128 900” szöveg,
h) E:63 mezőjében a „0” szövegrész helyébe a „1097” szöveg,
i) E:72 mezőjében a „660” szövegrész helyébe a „1535” szöveg,
j) D:77 mezőjében a „1 665 910” szövegrész helyébe a „1 846 605” szöveg,
k) D:85 mezőjében a „6 644 794” szövegrész helyébe a „26 842 370” szöveg
lép.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.
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