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Törvények

2020. évi CXIII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról*
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
1. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 121. § (1) bekezdése a következő
a) ponttal egészül ki:
(A hálózati engedélyes közcélú hálózat idegen ingatlanon történő építése céljából)
„a) előmunkálati jogot,”
(kérhet.)
(2) A Vet. 121. § (3) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Az építtető az 50 MW vagy ezt meghaladó névleges teljesítményű erőmű és a megújuló energiaforrást hasznosító erőmű
termelői vezetékének idegen ingatlanon történő elhelyezése céljából)
„a) előmunkálati jogot,”
(kérhet.)

2. §		
A Vet. a következő „Előmunkálati jog” alcímmel egészül ki:

„Előmunkálati jog
122. § (1) A közcélú hálózat létesítésével kapcsolatban a hálózati engedélyes előmunkálati jog engedélyezése iránti
kérelmet nyújthat be a Hatósághoz.
(2) Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy ingatlanán a szükséges jeleket
elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. Az előmunkálatok megkezdése előtt az ingatlan
tulajdonosát a hálózati engedélyes az előmunkálatokról és azok megkezdésének időpontjáról értesíti.”
3. §		
A Vet. 141. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 142. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak, a 146. § (4) bekezdése szerinti külön díj, valamint
a 146/A. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díjak szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal
az árszabályozási ciklus indulását megelőzően eszköz- és költség-felülvizsgálatot végez. A Hivatal elnöke a 143. §
(2) bekezdése, 146. § (2) bekezdése és a 146/A. § (1) bekezdése szerinti rendeletben állapítja meg az árszabályozási
ciklus kezdő és záró időpontját.”
4. §		
A Vet. 142. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A rendszerhasználati díjakat olyan módon kell szabályozni, hogy a legkisebb költség elvét alapul véve
a hatékonyan működő engedélyes vállalkozás indokolt költsége – beleértve a tőkeköltséget is – kerüljön
figyelembevételre, ugyanakkor tegye lehetővé a közcélú hálózat működőképességéhez szükséges beruházások
megfelelő finanszírozását, valamint a szabályozás ösztönözze az érintett engedélyeseket rövid és hosszú távon
gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására és
az ellátásbiztonság növelésére.”
5. §

(1) A Vet. 143. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel a (2) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani
útmutatókra – határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal
a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket a nyilatkozataiknak
az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal
a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A kiegyenlítő fizetés végrehajtása érdekében a Hivatal a kiegyenlítő fizetés mértékét a rendszerhasználati díjakról
kiadott határozatában állapítja meg.
(7) A rendszerhasználati díjak fizetésére kötelezettek körét, a rendszerhasználati díjak alkalmazásának és
a kiegyenlítő fizetés elszámolási szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A rendelet kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 45 napnak el kell telnie.”
(2) A Vet. 143. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjakat és azok alkalmazásának feltételeit legkésőbb
a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.”
6. §

(1) A Vet. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal a (3) bekezdés szerinti szolgáltatások külön díjait határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak
alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a külön díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja
az ügyfeleket a nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely
határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a külön díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal
közzéteszi.”
(2) A Vet. 146. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az e § szerinti külön díjakat és alkalmazásuk feltételeit legkésőbb a külön
díjak alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.”

7. §		
A Vet. 146/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt
45 nappal. A Hivatal a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket
nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő.
A Hivatal a határozatát a honlapján a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.”
8. §

(1) A Vet. 168. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Közigazgatási perben a Hivatal megtámadott határozata vonatkozásában a keresetlevél halasztó hatályának
elrendelésének nincs helye, ha a határozat)
„g) rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási
díjakat állapít meg.”
(2) A Vet. 168. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Közigazgatási perben a bíróság)
„e) a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait és a csatlakozási
díjakat megállapító határozatot”
(nem változtathatja meg.)

9. §		
A Vet. „A Hivatal eljárására vonatkozó szabályok” alcíme a következő 168/A. §-sal egészül ki:
„168/A. § (1) A rendszerhasználati díjak, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak
és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag az érintett hálózati
engedélyes.
(2) A Hivatalnak a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait
vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon
belül indítható.
(3) A bíróság a (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben soron kívül, de legkésőbb 6 hónapon belül dönt.
(4) Ha a bíróság a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait
vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatot a (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben jogerősen hatályon
kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott díjakat és áralkalmazási
feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált
határozat szerinti díjak nem alkalmazandóak.
(5) A (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.”
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10. §		
A Vet. 178/T. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„178/T. § (1) Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény hatálybalépésekor
folyamatban lévő 141. § (10) bekezdése szerinti árszabályozási ciklus 2021. március 31-ig meghosszabbodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti árszabályozási ciklust követő új árszabályozási ciklus kezdő időpontja 2021. április 1.
(3) Az e törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény 3–9. §-ával,
11. § a) és e)–j) pontjával, valamint 12. §-ával módosított rendelkezéseit első alkalommal a (2) bekezdés szerinti
árszabályozási ciklus tekintetében kell alkalmazni.
(4) A (2) bekezdés szerinti árszabályozási ciklus tekintetében
a) a 143. § (2) bekezdése szerinti rendeletet a Hivatal elnöke 2020. december 15-ig hirdeti ki;
b) a Hivatal a 143. § (3) bekezdés a) pontja szerinti módszertani útmutatót a honlapján 2020. december 15-ig teszi
közzé;
c) a 146. § (2) bekezdése és a 146/A. § (1) bekezdése szerinti rendeleteket a Hivatal elnöke 2020. december 15-ig
hirdeti ki;
d) az induló árak meghatározását követő 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti
ármegállapítás első időpontja 2022. január 1-je.”
11. §		
A Vet.
a)
47. § (9) bekezdésében és 47/A. § (3) bekezdésében a „146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben” szövegrész
helyébe a „146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szöveg,
b)
132. § (1) bekezdésében a „vezetékjogot engedélyezhet” szövegrész helyébe az „előmunkálati és vezetékjogot
engedélyezhet” szöveg,
c)
132. § (1) bekezdésében az „a vezetékjogi engedély alapján” szövegrész helyébe az „az előmunkálati jog
alapján a 122. § (2) bekezdésében és a vezetékjogi engedély alapján” szöveg,
d)
136. § (3) bekezdésében a „121. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti jogok megszűnése esetén
a bejegyzett jog jogosultja” szövegrész helyébe a „121. § (1) bekezdése szerinti jogok megszűnése esetén
az előmunkálati jog, valamint a bejegyzett jog jogosultja” szöveg,
e)
141. § (7) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabály vagy határozat” szöveg,
f)
143. § (8) bekezdésében az „A (2) és a (7) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az e §” szöveg,
g)
144. § (1) bekezdésében a „rendeletében” szövegrész helyébe a „határozatában” szöveg,
h)
168. § (4) bekezdés c) pontjában a „határozatot továbbá” szövegrész helyébe a „határozatot,” szöveg,
i)
170. § (5) bekezdés 1., 2. és 9. pontjában az „alapelveket és keretszabályokat,” szövegrész helyébe
az „alapelveket, keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját,” szöveg,
j)
170. § (5) bekezdés 3. pontjában a „kiegyenlítő befizetés, valamint a kiegyenlítő kifizetés mértékét és
formáját,” szövegrész helyébe a „kiegyenlítő fizetés formáját,” szöveg
lép.
12. §		
Hatályát veszti a Vet.
a)
159. § (1) bekezdés 5. pontjában és 170. § (5) bekezdés 1. pontjában a „valamint a rendszerhasználati díjak
mértékét,” szövegrész,
b)
159. § (1) bekezdés 6. pontjában és 170. § (5) bekezdés 2. pontjában a „valamint a csatlakozási díjak mértékét,”
szövegrész,
c)
159. § (1) bekezdés 8a. pontjában az „és a külön díjak mértékét” szövegrész,
d)
170. § (5) bekezdés 9. pontjában a „ , valamint a külön díjak mértékét” szövegrész,
e)
178/U. §-a.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
13. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 104/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendszerhasználati díj, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai, valamint
a csatlakozási díj szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik. A Hivatal elnöke a 104/B. § (1) bekezdése,
a 106. § (1) bekezdése és a 108. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletben állapítja meg az árszabályozási ciklus
kezdő és záró időpontját.
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(2) Az egyetemes szolgáltatás ára miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek és az egyetemes szolgáltató által
külön díj ellenében végezhető szolgáltatásoknak a szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik.”
14. §

(1) A Get. 104/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutatót az éves kapacitásaukció előtt legalább 45 nappal”
(a honlapján közzéteszi.)
(2) A Get. 104/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. 104/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani
útmutatókra – határozatban állapítja meg, legkésőbb az éves kapacitásaukció előtt 30 nappal. A Hivatal
a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket nyilatkozataiknak
az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal
a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.
(4a) A Hivatal az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményekre, rövid távú termékekre és szezonális
faktorokra vonatkozó döntését – a (4) bekezdés szerinti eljárási szabályok és határidők alkalmazásával – a vonatkozó
rendszerhasználati díjakról kiadott határozatával egyidejűleg, külön határozatban hozza meg.”

15. §		
A Get. 105/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendszerüzemeltető a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjat, csatlakozási díjat, külön
díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, valamint a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben szabályozott
áralkalmazási feltételeket köteles alkalmazni.”
16. §		
A Get. 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre –
határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a külön díjak
megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfelet nyilatkozatának az eljárás megindításától
számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a külön
díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.”
17. §		
A Get. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletre –
határozatban állapítja meg legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a csatlakozási díjak
megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket a nyilatkozataik eljárás megindításától
számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján
a csatlakozási díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.”
18. §

(1) A Get. 129/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közigazgatási perben a Hivatalnak
a) a földgázellátási válsághelyzet esetén hozott határozatát,
b) a tanúsítási eljárásban hozott határozatát és
c) a rendszerhasználati díjakat megalapozó, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti referenciaár-módszertant
(a továbbiakban: referenciaár-módszertan), az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket,
szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében
végezhető szolgáltatások külön díjait, valamint a csatlakozási díjakat megállapító határozatát
a bíróság nem változtathatja meg.”
(2) A Get. 129/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A közigazgatási perben a keresetlevél halasztó hatályának elrendelésének nincs helye, ha a Hivatal határozata)
„c) referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket, szorzókat és
szezonális faktorokat, rendszerhasználati díjakat, rendszerüzemeltetők által külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat állapít meg.”
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19. §		
A Get. „Tanúsítási eljárás” alcíme a következő 129/B. §-sal egészül ki:
„129/B. § (1) A rendszerhasználati díjak, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások
díjainak és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag az érintett
rendszerüzemeltető.
(2) A rendszerhasználati díjakat megalapozó referenciaár-módszertan, valamint az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet
szerinti árkedvezmények, szorzók és szezonális faktorok megállapítására irányuló eljárásokban az (EU) 2017/460
bizottsági rendeletben meghatározott konzultációra jogosult személyek is közvetlenül érintettek.
(3) A Hivatalnak a referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket,
szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében
végezhető szolgáltatások díjait vagy a csatlakozási díjakat megállapító határozata elleni közigazgatási per
a határozat közlésétől számított 15 napon belül indítható.
(4) A bíróság a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben soron kívül, de legkésőbb 6 hónapon belül dönt.
(5) Ha a bíróság a referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket,
szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében
végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatot a (3) bekezdés szerinti
közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi, mindaddig a jogerős bírósági döntést közvetlenül
megelőzően alkalmazott referenciaár-módszertant, az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti árkedvezményeket,
szorzókat és szezonális faktorokat, díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által a bírósági
határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti referenciaár-módszertan vagy díjak nem
alkalmazandóak.
(6) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.”
20. §		
A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/P. §-sal egészül ki:
„146/P. § (1) A 146/L. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási ciklust követő új árszabályozási ciklus kezdő időpontja
a) a szállítási és az elosztási rendszerhasználati díjak, valamint az egyetemes szolgáltatás tekintetében 2021. október 1.,
b) a tárolási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. április 1.,
c) a szállításhoz, elosztáshoz kapcsolódó csatlakozási díjak, valamint a szállításhoz, elosztáshoz és az egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó külön díjak tekintetében 2021. október 1.,
d) a tároláshoz kapcsolódó külön díjak tekintetében 2021. április 1.
(2) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvénnyel módosított
rendelkezéseit első alkalommal az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény
hatálybalépését követő új árszabályozási ciklus tekintetében kell alkalmazni.”
21. §		
A Get. 159. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ez a törvény az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi
szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/460 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
22. §		
A Get.
a)
29. § (5) bekezdésében és 29/B. § (3) bekezdésében a „106. § (3) bekezdés szerinti rendeletben” szövegrész
helyébe a „106. § (3) bekezdése szerinti határozatban” szöveg,
b)
67. § (3) bekezdésében a „Hivatal elnökének rendeletében” szövegrész helyébe a „Hivatal határozatában”
szöveg,
c)
72. § (2) bekezdésében a „Hivatal elnökének rendeletében” szövegrész helyébe a „Hivatal határozatában”
szöveg,
d)
103. § (3) bekezdésében a „Hivatal elnöke rendeletben” szövegrész helyébe a „Hivatal határozatban” szöveg,
e)
104. § (7) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabály vagy határozat” szöveg,
f)
104/B. § (3) bekezdés a) pontjában az „elosztás” szövegrész helyébe az „elosztás és szállítás” szöveg,
g)
106. § (4) bekezdésében az „Az (1) és a (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az e §” szöveg,
h)
133/A. § 1., 3. és 5. pontjában az „alapelveket és keretszabályokat,” szövegrész helyébe az „alapelveket,
keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját,” szöveg
lép.
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23. §		
Hatályát veszti a Get.
a)
29. § (5) bekezdésében az „(a továbbiakban: külön díj)” szövegrész,
b)
104/A. § (6) bekezdése,
c)
127. § gy) pontjában az „a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak mértékét,” szövegrész,
d)
133/A. § 2. pontjában az „és a rendszerhasználati díjak mértékét” szövegrész,
e)
133/A. § 4. pontjában az „és a csatlakozási díjak mértékét” szövegrész,
f)
133/A. § 6. pontjában az „és a külön díjak mértékét” szövegrész,
g)
146/M. §-a.

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
24. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.)
12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Hivatal elnöke)
„a) megállapítja az egyes villamos energia rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és
szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét,
és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait, a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztók
közötti kiegyenlítő fizetések formáját és elszámolási szabályait, a villamos energia csatlakozási díjak elemeit,
a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, a csatlakozási díjfizetésre
kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, valamint az elosztó által a felhasználó vagy
az engedélyes igénye alapján, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében
végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen
szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, a rendszerhasználati
díjak, az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai, valamint a csatlakozási díjak tekintetében
az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját, az elosztóhálózat-használati szerződés és a villamosenergiavásárlási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó
rendelkezéseket,
b) megállapítja a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a földgáz rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás
minőségétől függően alkalmazható földgáz rendszerhasználati díj szabályozás kereteit, valamint a földgáz
rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteit,
a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül
a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással
kapcsolatos együttműködésének szabályait, a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait,
a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait, a rendszerüzemeltetők által a felhasználó
vagy a rendszerhasználó igénye alapján, valamint felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében
végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, ezen
szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, a rendszerhasználati
díjak, a csatlakozási díjak, valamint a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végzett szolgáltatások
díjai tekintetében az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját, az elosztóhálózat-használati szerződés és
az egyetemes szolgáltatási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és
alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,”
25. §		
A MEKH tv. 12. § n) és o) pontjában a „rendeletben megállapítja” szövegrész helyébe a „határozatban megállapítja”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
26. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Az 1. §, a 2. § és a 11. § b)–d) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.
A 29. § a) pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.
A 29. § b) pontja 2021. április 1-jén 6.00 órakor lép hatályba.
A 29. § c) és d) pontja 2021. október 1-jén 6.00 órakor lép hatályba.
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27. §		
A 3. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
28. §

(1) Ez a törvény
a)
a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 37. cikk
(17) bekezdésének, valamint
b)
a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk (17) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat
létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/460 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.

29. §		
Hatályát veszti
a)
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló
15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet,
b)
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)
MEKH rendelet 1. melléklet III. Földgáztárolási díj pontja,
c)
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)
MEKH rendelet,
d)
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
szóló 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet 13. § (2) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 16. §
(2) bekezdése, 31. § (2) bekezdése, 32. § (2) bekezdése, 33. § (2) bekezdése, valamint 5. és 7. melléklete.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CXIV. törvény
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnál foglalkoztatottak jogállásváltozásához szükséges egyes törvények
módosításáról*
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a)
85. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat központi költségvetési szervei”
szövegrész, valamint
b)
85. § (3) bekezdés e) pontjában az „az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat központi költségvetési szerveinél,”
szövegrész.

2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása
2. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.)
10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az NTT 12 tagból áll. Az NTT elnöke a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter. Az NTT társelnökét és
további tagjait – az elnök javaslatára – a miniszterelnök kéri fel, nevezi ki és vonja vissza kinevezésüket. A kinevezés
három évre szól és több alkalommal meghosszabbítható. A kinevezett tagokat a hazai állami, gazdasági és
tudományos szféra meghatározó szereplői közül kell kiválasztani a következők szerint: három tagot a gazdasági
szféra, négy tagot a tudományos szféra és három tagot az állami szféra szereplői közül, egy tagot pedig az Eötvös
Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) tagjai közül kell kinevezni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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3. §		
A KFItv. 42/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ELKH Titkárság feladatkörében véleményt nyilvánít a közfeladatához kapcsolódó kormányzati stratégiai
tervdokumentumokról és véleményezési jogot gyakorol a közfeladatát érintő jogszabályok megalkotása és
módosítása során.”
4. §		
A KFItv. 42/C. § (3) bekezdése a következő 14a. ponttal egészül ki:
(Az Irányító Testület)
„14a. a kiemelkedő tudományos eredményeket elérő kutatók részére az ELKH Titkárság forrásaiból tudományos
ösztöndíjat, díjakat, címeket alapíthat, díjkitűzést tehet, amelynek feltételeit és részletes rendjét szabályzatban
állapítja meg;”
5. §		
A KFItv. 42/H. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kutatóhálózathoz tartozó központi költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet is folytathatnak.
Ha a tevékenység eredményét közfeladataik ellátására vagy azokat segítő beruházásokra a tárgyévet követő
két éven belül felhasználják, ezt az összeget az Áht. 46. § (3) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség nem terheli.”
6. §		
A KFItv. 42/I. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kutatóhelyeknél foglalkoztatottak jogviszonyára az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
7. §		
A KFItv. 46. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Eltérő megállapodás hiányában a kutatóintézeti hálózat, kutatóintézetek működtetését szolgáló, a Magyar
Tudományos Akadémia tulajdonában a kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemeknek ingyenes használatba
bocsátását – a 42/B. § (5) bekezdésének megfelelően – az MTA biztosítja. Az ingyenes használat körébe tartozó
vagyonelem, ingatlan használója azt rendeltetésének megfelelően köteles használni, üzemeltetni, karbantartani,
gondoskodni az állagmegóvásról, köteles az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségeket,
közterheket, költségeket, díjakat viselni, valamint gondoskodni a vagyonvédelemről.
(2) Eltérő megállapodás hiányában a kutatóintézetek üzemeltetési feladatait a Magyar Tudományos Akadémia
Létesítménygazdálkodási Központ 2021. december 31-ig folytatólagosan biztosítja.”
8. §		
A KFItv. 16. alcíme a következő 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A. § (1) A kutatóhely mint munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya e törvény
erejénél fogva 2020. december 31-én megszűnik és a megszűnését követő nappal a kutatóhellyel létesített
munkaviszony jön létre (a továbbiakban: jogállásváltozás). A jogállásváltozásra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem jogosult
végkielégítésre a jogállásváltozásra tekintettel az, akinek közalkalmazotti jogviszonya megszűnését követően
a munkáltatóval munkaviszonya jön létre. A jogállásváltozás a megkezdett próbaidő mértékét nem érinti.
(2) A jogállásváltozással érintett munkavállalók kutatóhelynél megállapított munkabére a jogállásváltozást
követően nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre az érintett illetményként – ideértve az alapilletményt,
alapilletmény-eltérítést, az illetménykiegészítést, idegennyelv-tudási pótlékot, képzettségi pótlékot, címpótlékot,
vezetők esetében vezetői pótlékot – a kinevezési okirata alapján 2020. december 31-én jogosult volt. A munkabér
megállapításánál figyelembe kell venni a 2020. december 31-éig megvalósult – a Kjt. által kötelezően előírt –
átsorolást, a más munkakörbe történő helyezéshez kapcsolódó illetményváltozást, továbbá a szakmai cím
visszavonásával vagy adományozásával összefüggő illetménymódosulást.
(3) A magasabb vezetők és vezetők vezetői megbízása esetén a munkaszerződés a közalkalmazotti jogviszony
megszűnése időpontjában fennálló kinevezés tartalma szerint jön létre.
(4) Ha a munkáltató az (1) bekezdés szerinti jogállásváltozás esetén az időarányos szabadságot 2020. december 31.
napjáig nem adta ki, azt meg kell váltani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán létesített munkaviszony első
a) évében a Kjt.-nek a munkáltatói felmentésre,
b) öt évében a Kjt.-nek a jubileumi jutalomra
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(6) A munkáltató és a foglalkoztatott közötti egyéb megállapodást a jogállásváltozás nem érinti.”
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9. §		
A KFItv. 42/A. §-ában az „Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH)” szövegrész helyébe az „Az ELKH”
szöveg, lép.
10. §		
Hatályát veszti a KFItv.
a)
42/I. § (5) bekezdése,
b)
43. § (1) bekezdés f ) pontja,
c)
45. §-a,
d)
50. § (2)–(4) bekezdése,
e)
2. melléklete

3. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. november 30-án lép hatályba.
(2) Az 1–7. §, a 9. § és a 10. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelete
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében vízügyi hatóságként,
vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel a Nemzeti Földügyi Központ mint
öntözési igazgatási szerv jár el.”
(2) Az R1. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány országos vízügyi hatóságként, továbbá országos vízvédelmi hatóságként – országos
illetékességgel – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságot jelöli ki, amely a hatóság első fokú vízügyi hatósági, vízvédelmi hatósági eljárása esetén
másodfokon jár el.”
(3) Az R1. 6/A. alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § (1) A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében eljáró vízügyi
és vízvédelmi hatóság vízgazdálkodási, vízvédelmi feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. §
(1) bekezdés e) és h) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában
meghatározott, továbbá a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az agrár-vidékfejlesztésért és
a földügyért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében eljáró vízügyi és
vízvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az Ákr. szerinti felügyeleti
jogköröket az agrár-vidékfejlesztésért és a földügyért felelős miniszter gyakorolja.”
(4) Az R1.
a)
10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „első fokon” szövegrész helyébe az „a (2a) bekezdésben foglalt
kivétellel első fokon” szöveg,
b)
10/A. § (1)–(4) bekezdésében a „gyakorolja” szövegrész helyébe a „gyakorolja, a 10/B. § szerinti kivétellel”
szöveg
lép.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 79. §-a
a következő 8. ponttal egészül ki:
[Az agrárminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„8. mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,”
(felelős tagja.)
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(2) Az R2. 40. § (1) bekezdés
a)
25. pontjában a „vízgazdálkodásért” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért” szöveg,
b)
27. pontjában a „vízvédelemért” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízvédelemért” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelete
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről*
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a biztosítóra, a független biztosításközvetítőre (a továbbiakban: alkusz), a többes ügynökre,
valamint a Magyar Biztosítók Szövetségének a Kártalanítási Alap és a Kártalanítási Számla kezelője és a Nemzeti
Iroda feladatait ellátó elkülönített szervezeti egységére (a továbbiakban: MABISZ elkülönített szervezeti egysége)
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban együtt:
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint
készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.
(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben
tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell
megőrizni.

3. §		
Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége az MNB által kiadott
tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló
határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.
4. §

(1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) HATODIK RÉSZE hatálya alá
tartozó kisbiztosító (a továbbiakban: kisbiztosító) a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában
és határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet
tartalmazza.

5. §

(1) A kisbiztosító – a Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-egyesület (a továbbiakban: kisbiztosító-egyesület)
kivételével – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves aktuáriusi jelentést
teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat
az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre napi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet
I–V. pontja tartalmazza.
(3) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete szerinti
S.16.01.01, S.19.01.01, S.20.01.01, S.21.01.01, S.21.03.01 és S.29.03.01 kódú táblákat a 7. melléklet VI. pontjában
foglalt kitöltési előírásokat is figyelembe véve teljesíti.
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7. §

(1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosító a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet
tartalmazza.

8. §

(1) Az alkusz és a többes ügynök a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre
féléves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat
a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat
a 13. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést és az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, illetve az (EU)
2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus
formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás
bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.)
MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet
I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek
tartalmazzák.

11. §

(1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.
(2) Ha az adatszolgáltató önellenőrzési, belső ellenőrzési stb. tevékenysége során megállapításra kerül, hogy a jelentett
adatok korrekcióra szorulnak, mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik,
akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen
bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg
az adatszolgáltató az MNB részére.

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. §, a 6. § (3) bekezdése, a 7–9. §, a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–43. és
45–106. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 3. melléklet II.2–42., II.44–47., III. és IV. pontja,
a 4. és 5. melléklet, a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–16. és 18–47. sora,
az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 7. melléklet II.2–17., II.19–26. és III–VI. pontja, valamint
a 8–13. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. §

(1) A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 40/2019. (XI. 21.)
MNB rendelet [a továbbiakban: 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet] szerinti, 2021. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra
vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésére – a 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 2. melléklet
„ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 44. sorában, a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű
táblázat 16. és 19. sorában, valamint a 8. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–10.,
13–19. sorában meghatározott felügyeleti jelentés kivételével – a 40/2019. (XI. 14.) MNB rendelet szabályait kell
alkalmazni.
(2) Az adatszolgáltató a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 44. sorában, valamint a 6. melléklet
„ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 17. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal
a 2020. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 2021. március 31-ig teljesíti.
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14. §		
E rendelet
1.
6. § (3) bekezdésében és 7. melléklet VI. pontjában a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai
standardok meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet
II. melléklet S.16.01.01, S.19.01.01, S.20.01.01, S.21.01.01, S.21.03.01 és S.29.03.01 kódú táblára vonatkozó
rendelkezései,
2.
10. §-ában, valamint 1. melléklet 3.1. pontjában a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II)
kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. CÍM
XIII. FEJEZETE és II. CÍM VI. FEJEZETE, valamint a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai
standardok meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet
2. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
15. §		
Hatályát veszti a 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–13. melléklet a 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–13. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_254_44MNB_1_13melleklet.pdf fájlnév alatt található.
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 8098/1–8098/392. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 45/2020. (XI. 20.) MNB rendelete
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről*
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya az önkéntes nyugdíjpénztárra, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárra (a továbbiakban:
egészségpénztár), az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: önsegélyező pénztár),
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: egészség- és önsegélyező pénztár),
a magánnyugdíjpénztárra és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató)
terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban:
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és
egyéb nyilvántartások képezik.
(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben
tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell
megőrizni.

3. §

(1) Az önkéntes nyugdíjpénztár – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában és határidőre napi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában
a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet
a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes
nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.
(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet
tartalmazza.

4. §

(1) Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves,
éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A felszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár
a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal
mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül
küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint
az egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.
(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat
az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A magánnyugdíjpénztár – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában
és határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(3) A felszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában
a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít,
amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt
a magánnyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.
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(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet
tartalmazza.
6. §

(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet
tartalmazza.

7. §

(1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú
vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához”
megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését
elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére
vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet
(a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja,
az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási
MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

8. §

(1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.
(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – Számviteli
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése
szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti
jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés szerint
módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató
az MNB részére.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. §, a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–36., 38–44. és 46–55. sora, az ott
meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 3. melléklet II–IV.4.6., V., VI.1. és VII–IX. pontja, a 4. melléklet
„ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–26., 28. és 30–36. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések
táblái, az 5. melléklet II., III.1.1–1.3., IV.1.1., V. és VI. pontja, a 6. és 7. melléklet, a 8. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–35. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái és a 9. melléklet II.,
III.1–6. pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

10. §

(1) Az adatszolgáltató a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (XI. 21.)
MNB rendelet] szerinti, 2021. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés teljesítése során
– a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 37., 45. sorában, a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 27., 29. sorában, valamint a 8. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű
táblázat 36. sorában meghatározott felügyeleti jelentés kivételével – a 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet szabályait
alkalmazza.
(2) Az adatszolgáltató
a)
a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 37. sorában, a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 27. sorában és a 8. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű
táblázat 36. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2020. évre mint tárgyidőszakra
vonatkozóan, 2021. március 31-ig,
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b)

a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 45. sorában, a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 29. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2020. évre mint
tárgyidőszakra vonatkozóan
teljesíti.
11. §		
Hatályát veszti a 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–9. melléklet a 45/2020. (XI. 20.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–9. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_254_45MNB_1_9melleklet.pdf fájlnév alatt található.
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 8101/1–8101/299. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2020. (XI. 20.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a hitelintézetre, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet
magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: EGT-fióktelep), az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi
vállalkozásra, valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kijelölt, összevont alapú felügyelet alá
nem tartozó pénzügyi vállalkozásra és az ezen típusú EGT-fióktelepre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató)
terjed ki.”
2. §		
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Az adatszolgáltató az általa, valamint – hitelintézet esetén – az EGT-államban székhellyel rendelkező fióktelepe
által nyújtott hitelekről e rendeletben foglaltak szerint adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) teljesít
az MNB részére.
(1a) Az adatszolgáltatást a hitelintézet és az ezen típusú EGT-fióktelep havonta, az összevont alapú felügyelet alá
tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú felügyelet alá nem tartozó pénzügyi
vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep negyedévente teljesíti.”
3. §		
A Rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A hitelintézet és az ezen típusú EGT-fióktelep az adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez
a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.)
MNB rendelet módosításáról szóló 46/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 1. mellékletével módosított 1. mellékletben
meghatározott adattartalommal és a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról szóló 46/2020.
(XI. 20.) MNB rendelet 2. mellékletével módosított 2. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint első alkalommal
2021. szeptember hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan jelenti.”
4. §		
A Rendelet 3. § (2) bekezdésében a „3. pontja” szövegrész helyébe a „I. 3. pontja” szöveg lép.
5. §

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

6. §		
Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 46/2020. (XI. 20.) MNB rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet 3. pontjában a 25. és 26. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„25.

A kerethez kapcsolódó, annak megnyitása során felmerült mérlegtételek

26.

Keret egyéb jellemzője”

2. A Rendelet 1. melléklet 4. pontjában a 49. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„49.

Az instrumentum az MNB fogyasztóbarát minősítésével rendelkező hitel-e?”

3. A Rendelet 1. melléklet 4. pontjában a 83–86. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„83.

Aktuális kitettségérték

84.

Aktuális kitettségérték – devizanem

85.

Várható hitelezési veszteség alapján származtatott kitettségérték

86.

Várható hitelezési veszteség alapján származtatott kitettségérték – devizanem”

4. A Rendelet 1. melléklet 4. pontjában a 138. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„138.

Szerződéskötés és indulás napja eltérésének oka”

5. A Rendelet 1. melléklet 4. pontjában a 156. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„156.

Csak kamatfizetési periódus vége”

6. A Rendelet 1. melléklet 4. pontjában a 173. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„173.

A megtakarítási rész késedelmes napjainak száma (kombinált termék esetén)”

7. A Rendelet 1. melléklet 4. pontja a következő 183. és 184. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„183.

Ügynök azonosítója

184.

Ügynöki jutalék összege forintban”

8. A Rendelet 1. melléklet 6. pontjában a 4. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„4.

Minősítő modell (ügyfélminősítési tool) megnevezése”

9. A Rendelet 1. melléklet 6. pontjában a 6. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„6.

Kockázati (risk) szegmens”
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10. A Rendelet 1. melléklet 6. pontjában a 8–10. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„8.

Tőkeszámítás során alkalmazott nemteljesítéskori veszteségráta (LGD)

9.

Tőkeszámítás során alkalmazott hitelegyenértékesítési tényező (CCF)

10.

Tőkeszámítás során alkalmazott nemteljesítési valószínűség (PD)”

11. A Rendelet 1. melléklet 6. pontja a következő 18–20. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„18.

Várható hitelezési veszteség alapján származtatott nemteljesítéskori veszteségráta (LGD)

19.

Tényleges hitelegyenértékesítési tényező (CCF)

20.

Várható hitelezési veszteség alapján származtatott nemteljesítési valószínűség (PD)”

12. A Rendelet 1. melléklet 7. pontja a következő 17. és 18. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„17.

Iskolai végzettség

18.

Az ügyfél új ügyfél-e?”

13. A Rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. INST_FED Instrumentum – fedezet
Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése

1.

Megfigyelt szervezet azonosító

2.

Fedezet szervezeti azonosító

3.

Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító

4.

Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító

5.

Fedezet allokált piaci értéke – tőkeszámításhoz

6.

Fedezet allokált hitelbiztosítéki értéke – tőkeszámításhoz

7.

Fedezet allokált fedezeti értéke – tőkeszámításhoz

8.

Fedezet allokált likvidációs értéke – tőkeszámításhoz

9.

Fedezet allokált (egyéb) értéke – tőkeszámításhoz

10.

Fedezet allokált piaci értéke – értékvesztésképzéshez

11.

Fedezet allokált hitelbiztosítéki értéke – értékvesztésképzéshez

12.

Fedezet allokált fedezeti értéke – értékvesztésképzéshez

13.

Fedezet allokált likvidációs értéke – értékvesztésképzéshez

14.

Fedezet allokált (egyéb) értéke – értékvesztésképzéshez

15.

Fedezet allokált értéke – devizanem

16.

Mérlegen belüli kintlévőségre elismerhető fedezet értéke (bruttó kintlévőségre allokált
érték)

17.

Mérlegen belüli kintlévőségre elismerhető fedezet értéke (bruttó kintlévőségre allokált
érték) – devizanem

18.

Fedezet befogadásának dátuma

19.

A fedezet kockázat csökkentő értékkel bír-e?

20.

A fedezet a hitelfedezeti mutató számításához figyelembe vett fedezet-e?

21.

A fedezet ingatlannyilvántartási ranghelye

22.

A fedezet ingatlannyilvántartási ranghelye kikötésének értéke

23.

A fedezet ingatlannyilvántartási ranghelye kikötésének értéke – devizanem

24.

A fedezetet megelőző terhek értéke

25.

A fedezetet megelőző terhek értéke – devizanem
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26.

Jelzálogjog bejegyzésének dátuma

27.

A fedezet a pénzügyi lízing/hitelkövetelés tárgyát képezi-e?

28.

A fedezethez tartozó jog típusa

29.

Jelzálogjog típusa

30.

Fedezet figyelembe vehetőségének határideje az adott instrumentum vonatkozásában

31.

Fedezet elfogadhatósági jelölés befogadáskor

32.

Fedezet elfogadhatósági jelölés (aktuális)”
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14. A Rendelet 1. melléklet 18. pontja a következő 31. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„31.

A vállalkozás szektora”

15. A Rendelet 1. melléklet 21. pontjában a 12. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:
(Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése)

„12.

CRR szerinti ügyfélminősítés utolsó időpontja”

16. A Rendelet 1. melléklete a következő 23. ponttal egészül ki:
„23. ESRB Az ERKT/2019/3 ajánlással módosított ERKT/2016/14 ajánlásban meghatározott ingatlanokra vonatkozó
mutatók
Attribútum sorszáma

Attribútum megnevezése

1.

Megfigyelt szervezet azonosító

2.

Instrumentum szervezeti azonosító

3.

Hitelnyújtáskori kamatfedezeti mutató (ICR-O)

4.

Hitelnyújtáskori éves kamatköltség – lakóingatlan

5.

Hitelnyújtáskori éves kamatköltség – lakóingatlan – devizanem

6.

Hitelnyújtáskori hitel-bérleti díj arány (LTR-O)

7.

Hitelnyújtáskori bruttó éves bérletidíj-bevétel

8.

Hitelnyújtáskori bruttó éves bérletidíj-bevétel – devizanem

9.

Első ingatlan vásárlása-e?

10.

Lakóingatlan vásárlásának célja

11.

Aktuális hitelfedezeti arány (LTV-C)

12.

Hitel-költség arány (LTC)

13.

Fejlesztési költség

14.

Fejlesztési költség – devizanem

15.

Hitelnyújtáskori nettó éves bevétel

16.

Hitelnyújtáskori nettó éves bevétel – devizanem

17.

Aktuális nettó éves bevétel

18.

Aktuális nettó éves bevétel – devizanem

19.

Hitelnyújtáskori éves adósságszolgálat

20.

Hitelnyújtáskori éves adósságszolgálat – devizanem

21.

Aktuális éves adósságszolgálat

22.

Aktuális éves adósságszolgálat – devizanem

23.

Hitelnyújtáskori kamatfedezeti mutató (ICR-O)

24.

Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató (DSCR-C)

25.

Aktuális kamatfedezeti mutató (ICR-C)

26.

Hitelnyújtáskori éves kamatköltség – kereskedelmi ingatlan

27.

Hitelnyújtáskori éves kamatköltség – kereskedelmi ingatlan – devizanem
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28.

Aktuális éves kamatköltség

29.

Aktuális éves kamatköltség – devizanem

30.

A hitelezett kereskedelmi ingatlan elhelyezkedése”

2. melléklet a 46/2020. (XI. 20.) MNB rendelethez
„2. melléklet a 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez

Kitöltési előírások
I. Általános rendelkezések
1. Fogalmak, rövidítések
1.1. Alkeret: a speciális keretjellegű instrumentumból képződő speciális vagy nem speciális keretjellegű
instrumentum. Alkeret képzésén az értendő, ha a főkeretből egy rész elkülönítésre kerül tényleges
pénzmozgás (lehívás) nélkül.
1.2. Átstrukturálás: a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális
követelményekről szóló MNB rendelet alapján átstrukturáltnak minősülő hitel.
1.3. Folyó faktoring ügylet: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló MNB rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott fogalom.
1.4. Folyószámlahitel: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet
(a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet) 2. melléklet
I. F. pontjában meghatározott fogalom.
1.5. Hitelkeret: az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet 2. melléklet I. F. pontjában
meghatározott fogalom.
1.6. Instrumentum: a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/867
európai központi banki rendelet 1. cikk 23. pontja szerinti fogalom. Keretjellegű instrumentumnak az adott
szerződés alapján nyíló igénybevételi lehetőség, míg nem keretjellegű instrumentumnak az azonos
karakterekkel (kockázati, kamatozási sajátosságokkal) rendelkező, adott devizanemben meghatározható
szerződésrész minősül.
1.7. KHR: a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) szerinti
Központi Hitelinformációs Rendszer.
1.8. KHR-azonosító: az adott szerződést, illetve a természetes személyt és a szerződést a KHR-en belül azonosító,
a rendszer által generált kód (szerződés KHR-azonosítója, illetve ügyfél KHR-azonosítója).
1.9. Lehívás: az al- vagy főkeretből történő folyósítás, illetve nem keretjellegű instrumentum esetében a folyósítás.
1.10. Nem keretjellegű instrumentum: olyan instrumentum, amelyből nem keletkezhet eltérő tulajdonsággal
rendelkező instrumentum.
1.11. Nem speciális keretjellegű instrumentum: olyan keretinstrumentum, amely nem tartozik a speciális keretjellegű
instrumentumok közé.
1.12. Speciális keretjellegű instrumentum: olyan keretinstrumentum, amelyből a szerződés alapján több,
eltérő tulajdonsággal rendelkező instrumentum keletkezhet [pl. többdevizás (multicurrency), többcélú
(multipurpose) és faktoring hitelkeretek], vagy amely esetén a keret nyílásakor az alaptulajdonságok
(pl. kamatozás) még nem ismertek.
1.13. Többcélú (multipurpose) hitel: olyan hitel, amelyben a hitelnyújtó lehetőséget nyújt az ügyfélnek arra, hogy
a hitelt az általa megválasztott, a hitelszerződésben előzetesen meghatározott instrumentum típusokra
(célokra) hívhassa le, ideértve a garanciát is. Ennek megfelelően a garancialehívási lehetőséget is tartalmazó
hitelszerződés többcélú (multipurpose) hitelszerződésként jelentendő.
1.14. Többdevizás (multicurrency) hitel: az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet
2. melléklet I. F. pontjában meghatározott fogalom.
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1.15. Újratárgyalás: az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet 2. melléklet
I. F. pontjában meghatározott fogalom.
1.16. Új ügyfél: azon ügyfél, aki, illetve amely az adott termék igénylésekor nem áll szerződéses viszonyban
az adatszolgáltatóval. Nem minősül fennálló szerződéses viszonynak az, ha az ügyfél a hiteligénylés előtt
három napon belül nyit betéti számlát az adatszolgáltatónál (jellemzően a hiteligényléshez kapcsolódóan,
annak feltételeként).
1.17. Work-out faktoring: a követeléskezelésre megvásárolt faktoring követelések, azaz a már lejártan vásárolt
követelések, amelyeket általában behajtásra vásárolnak meg az eredeti követelés értékének töredékéért.
1.18. A jelen kitöltési előírások alkalmazásában pénzügyi vállalkozás alatt az ezen típusú EGT-fióktelepet is érteni kell.
1.19. Az adatszolgáltatásban és a kitöltési előírásokban használt további fogalmakat, rövidítéseket az egyes
adatszolgáltatókra vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályok által meghatározott módon kell alkalmazni.
2. Szektormeghatározások
Az adatszolgáltatásban a szervezet (partner, ügyfél) szektorának meghatározásakor – a jelen melléklet eltérő
rendelkezése hiányában – az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet 2. melléklet
I. A. pontjában leírtaknak megfelelően kell eljárni.
3. Az ERA rendszer használatára vonatkozó általános előírások
3.1. Számítástechnikai környezetre vonatkozó feltételek
a)
internet kapcsolat,
b)
HTTPS protokollon keresztül kommunikálni képes webböngésző program,
c)
e-mail-postafiók,
d)
az ERA rendszerhez tartozó érvényes regisztráció.
3.2. Regisztráció
Az ERA rendszer használatához történő, e rendelet 3. § (2) bekezdésében előírt regisztráció
az MNB honlapján, az alábbi elérési útvonalon kezdeményezhető: https://era.mnb.hu/ERA.WEB/RegDb/
Registration. A regisztráció részletes folyamatát az ERA rendszer felületén elérhető „Súgó” tartalmazza.
3.3. Bejelentkezés
Az ERA rendszerbe történő bejelentkezés felhasználónév és jelszó használata útján történik.
A regisztráció során felhasználónévként kizárólag egyedi, más felhasználó által még nem regisztrált
felhasználónév választható. Az ERA rendszer a felhasználónév egyediségét ellenőrzi. A felhasználónév
megváltoztatásakor az új regisztrációra vonatkozó szabályok alkalmazandók.
3.4. Az adatszolgáltatás ERA rendszeren keresztül történő beküldésére vonatkozó alapvető szabályok
3.4.1.
Az ERA rendszer „HITREG” szolgáltatásán keresztül az adatszolgáltató nevében kizárólag érvényes
és jóváhagyott regisztrációval rendelkező személy (intézményi képviselő) jogosult adatszolgáltatást
beküldeni.
3.4.2.
Az adatszolgáltató az ERA rendszerbe feltöltött adatszolgáltatásról a beérkezés időpontját,
érkeztetési számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „Beérkezett”
üzenetet kap.
3.4.3.
Az adatszolgáltató az adatszolgáltatás feldolgozásáról ellenőrzési szakaszonként visszajelzést
kap. Amennyiben az adatszolgáltatás adott szakasza sikeresen teljesítésre került, akkor
az adatszolgáltató „Hibátlan”, az adatszolgáltatási szakasz hibás teljesítése esetén „Hibás” üzenetet
kap.
3.4.4.
Az adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus
úton megküldött adatszolgáltatására vonatkozóan „Feldolgozva, az adatszolgáltatást az MNB
teljesítettnek tekinti.” státuszról szóló üzenetet kapott.
3.4.5.
Amennyiben az adatszolgáltató az adatszolgáltatás teljesítése után az abban szerepeltetett
adatokat befolyásoló információk birtokába jut, adatszolgáltatását módosítja. Az adatszolgáltató
az általa – Számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérés
esetén a módosításról, valamint a módosítással érintett időszak tartamáról az MNB Statisztikai
igazgatóságát előzetesen, elektronikus úton tájékoztatja (e-mail-cím: hitreg@mnb.hu).
3.4.6.
Amennyiben az adatszolgáltató a korábban teljesített adatszolgáltatását módosítani kívánja,
akkor az adatszolgáltatás 1. mellékletben meghatározott teljes adattartalmát újra kell küldenie
a módosított adatokkal.
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3.4.7.

3.4.8.

Az adatszolgáltató az adatszolgáltatás 1. melléklet szerinti bármely pontja szerinti adattartalom
tekintetében jelezheti, hogy arra vonatkozóan nem rendelkezik adattal, ebben az esetben
az adatszolgáltatás ezen részét „nemleges”-ként kell teljesítenie.
Az adatszolgáltatás vonatkozási idejének jelzésére a következő dátumkódokat kell használni:
20oo oo oo

3.4.9.

(év), 01–12 (hó), 28–31 (nap)

Az adatszolgáltatás 1. melléklet egy-egy pontjába foglalt adattartalmát külön szöveges
állományokban kell megjeleníteni és tömöríteni. Az adatszolgáltatás egyes részei, valamint
a tömörített állományok elnevezésekor alkalmazandó szabályokat, valamint a jelentésfájlok
szerkezetére vonatkozó részletes leírást a 3. melléklet 4. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett
technikai segédlet tartalmazza.

4. Megfigyelt partnerek szektora
4.1. Amennyiben az – akár rezidens, akár nem-rezidens – ügyfél adósi, adóstársi szerepkörben vesz részt az adott
hitelügyletben, az adatszolgáltatásban az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet
2. melléklet I. A. 2. pontjában felsorolt szektorokba tartozó ügyfelekre vonatkozó adatokat kell jelenteni azzal,
hogy a B) Központi bank szektorába sorolt Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó adatok nem jelentendők,
a C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények szektorába sorolt ügyfelek közül pedig csak az alapvető
feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet 2. melléklet I. A. 4. pontjában hivatkozott
C6 alcsoportkód alá tartozó ügyfelekre vonatkozó adatok szerepeltetendők.
Amennyiben az adatszolgáltatásban jelentendő hitelhez tartozó ügyfelek között van az előző bekezdés
szerinti szektorba tartozó adós, adóstárs, akkor a hitelhez tartozó valamennyi adós, adóstárs jelentendő,
függetlenül azok szektorától.
4.2. A fedezetnyújtó szerepkörben lévő ügyfél tekintetében az ügyfél szektorára tekintet nélkül teljesítendő
az adatszolgáltatás, a fedezetnyújtói szerepkörre vonatkozóan meghatározott szűkített adattartalommal.
5. Az adatszolgáltatásban szerepeltetendő ügyletek
5.1. Az adatszolgáltatásban hitelügyletként az adatszolgáltató által tartott olyan, hitelviszonyt megtestesítő,
alapvetően visszafizetendő, pénzkölcsön nyújtásából vagy befektetési szolgáltatásból fakadó, hiteljellegű
instrumentumok jelentendők, amelyek nem sorolhatók a különféle eszközoldali betétek vagy értékpapírok
közé. Hitelügylet alatt értendő a faktoring és lízingügylet is.
5.2. Az adatok tartalmára, értékelésére vonatkozóan – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – azon
adatszolgáltató számára, amely
a)
az IFRS-ek alapján vezeti számviteli nyilvántartását, az IFRS-ekben és az IFRS-eket alkalmazókra is
vonatkozó magyar számviteli előírásokban meghatározottak,
b)
nem állt át az IFRS-ek alapú könyvvezetésre és beszámoló készítésre, a mindenkor hatályos magyar
számviteli előírások
az irányadók.
5.3. Az adatszolgáltatásban szereplő adatok – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – más adatszolgáltató
adataival nem vonhatók össze, az adatok kizárólag az adatszolgáltató törzsszáma alatt megjelenő önálló
gazdasági egység működésére vonatkozhatnak.
5.4. Az adatszolgáltatásban hitelintézet esetén szerepeltetni kell az adatszolgáltató EGT-állambeli fióktelepe által
nyújtott hitelek adatait is, az adott fióktelepet a megfigyelt szervezet azonosítóval elkülönítve.
5.5. Az adatszolgáltató által nyújtott hitelekre vonatkozó adatszolgáltatást a KHR-be a KHR tv. szerint jelentendő
adatokkal egyező tartalommal kell teljesíteni.
5.6. Az INSTN kódú adatkört a negyedév első két hónapjára vonatkozóan nemlegesen kell teljesíteni.
5.7. Az ESRB kódú adatkört a negyedév első két hónapjára vonatkozóan nemlegesen kell teljesíteni, míg
a negyedév utolsó hónapjára vonatkozó adatszolgáltatásban a teljes tárgynegyedév adatai jelentendők.
6. Irányelvek
A statisztikai információk helyessége érdekében
a)
egy adatszolgáltató azonos tartalmú adatainak egymással konzisztensnek kell lenniük,
b)
a szolgáltatott statisztikai információknak teljes körűeknek kell lenniük,
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az adott adatszolgáltató által teljesített különböző típusú adatszolgáltatásokban az azonos számviteli
tartalmú adatoknak tételesen meg kell egyezniük.

7. Országonkénti bontás
7.1. Az országonkénti bontás azt jelenti, hogy az adatszolgáltató követelése mely országgal vagy nemzetközi
szervezettel szemben áll fenn. Ezen adatok megadásakor az alapvető feladatokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatási MNB rendelet 3. melléklet 4.2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai
segédletben meghatározott országkódokat kell alkalmazni.
7.2. Amennyiben a nem-rezidens fél nemzetközi szervezet vagy nemzetközi intézmény (pl. Világbank, EIB, EBRD,
IMF, EKB), úgy azt nem a székhelynek megfelelő országkódon, hanem a szervezetnek vagy intézménynek
megfelelő kódon kell jelenteni, az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet
3. melléklet 6. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott
országkódokat alkalmazva.
8. Beküldési határidő
Amennyiben az adatszolgáltatás teljesítésére a 2. § (2) bekezdésében meghatározott határidő munkaszüneti napra
esik, a teljesítési határidő a következő munkanapon jár le.
II. Részletes kitöltési előírások
1. Instrumentum, keretjellegű instrumentum jelentése
1.1. Az adatszolgáltatás alapegysége az instrumentum.
Egy (keret)szerződéshez több instrumentum is tartozhat, ebben az esetben az egyes instrumentumokat
külön instrumentumazonosítóval kell ellátni. A lakossági szerződések esetében általában egy szerződéshez
egy instrumentum tartozik, főként a vállalkozások tekintetében lehetnek olyan szerződések, amelyeknél egy
szerződésen belül több instrumentum is létrejön.
1.2. A keretszerződés speciális instrumentum, amelyet egyes – az INSTR kódú adatkörben jelentendő –
kivételektől eltekintve az INSTK kódú adatkörben kell jelenteni. Az ilyen típusú instrumentumokra
az attribútumok szűkebb körét kell jelenteni.
Meg kell adni azt a keretinstrumentumot, amelyhez az adott alinstrumentumok (alkeretek, lehívások)
tartoznak. Amennyiben a főkeretből lehívás történt, jelenteni kell az egyes alinstrumentumokhoz tartozó
instrumentum szervezeti azonosítókat is.
A nem keretjellegű instrumentumok az INSTR kódú adatkörben jelentendők.
1.3. Az instrumentum szervezeti azonosítónak időben állandónak kell lennie: valamely korábbi instrumentum
azonosítóját más instrumentum később sem kaphatja meg.
1.4. Az instrumentumokat típus szerint be kell sorolni a megadott kódlista alapján, egy instrumentumot csak egy
típusba lehet besorolni.
2. Az instrumentum jelentésének időpontja
2.1. Az INSTK és az INSTR kódú adatkörben a szerződés megkötésétől kezdve kell adatot jelenteni.
2.2. Az adatszolgáltatásban jelentendő adatok köre szélesebb, mint a KHR adatszolgáltatásban jelentendő adatok
köre, ezért nem minden szerződésazonosítóhoz adható meg a megfelelő KHR-azonosító.
2.3. Átvétel esetén a hitel azzal a nappal kerül be az adatszolgáltatásba, amikor a hitellel kapcsolatos kockázatok
a szerződés szerint átkerülnek az adatszolgáltatóhoz, vagyis amikor a kitettséget az adatszolgáltató mutatja ki.
2.4. A hitelekkel kapcsolatos eseményeknél (hitelnyújtás, átvétel) jelentési kötelezettség annak a hónapnak
a végén keletkezik, amikor az instrumentum ténylegesen létrejött (pl. folyószámlahitel esetén a folyószámlát
megnyitotta az adatszolgáltató).
2.5. Többdevizás (multicurrency) hitelek esetében a speciális keretjellegű instrumentumnál jelezni kell, hogy
többdevizás (multicurrency) hitelről van szó. Többdevizás (multicurrency) hitelek esetében az eltérő
tulajdonságokkal rendelkező lehívások külön, nem keretjellegű instrumentumként jelentendők.
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3. Szindikált szerződés jelentése
A szindikált hitel adatait a SZIND kódú adatkörben kell jelenteni. Amennyiben az adatszolgáltató a szindikált hitel
főszervezője vagy fizető ügynöke, akkor a szindikált hitel teljes összegét is meg kell adnia, nem csak a saját banki
részvételt.
4. Az instrumentum megszűnésének jelentése
4.1. Az instrumentumot – a 4.2. és 4.3. alpontban foglalt kivétellel – annak az időszaknak a végéig kell
az adatszolgáltatásban szerepeltetni, amikor megszűnik.
4.2. A tárgyhónapban keletkezett, de a tárgyhónapon belül megszűnt hitelt adott tárgyidőszakban jelenteni kell.
4.3. Amennyiben egy instrumentum nem szűnik meg adott tárgyidőszakban, hanem túlfizetés miatt átkerül
a mérleg forrás oldalára, az instrumentumot – a folyószámlahitelek kivételével – jelenteni kell az INSTM kódú
adatkörben, azaz az adatszolgáltatásban megszűntként kell jelenteni, és jelölni kell a túlfizetéssel történő
megszűnés tényét az adott tárgyidőszakban.
5. A fedezet jelentése
5.1. A fedezet biztosíték valamely negatív hiteleseményre vonatkozóan. A FEDE és a FEDA kódú adatkör
a fedezetre és nem a kapcsolódó jogra vonatkozó információkat tartalmazza, azaz ingatlan esetén
az ingatlanra vonatkozó információt, nem pedig a bejegyzett jelzálogjogra vonatkozó információt.
5.2. A fedezet jelentésének alapegysége az adatszolgáltató által egységesen értékelt fedezet.
5.3. Csak azt a fedezetet kell jelenteni, amely valamely jelentett instrumentumhoz kapcsolódik. A FEDE és
a FEDA kódú adatkörben az összes fedezetet jelenteni kell, a CRR-nek való megfelelőségtől függetlenül.
6. A fedezet megszűnésének jelentése
6.1. Amennyiben a fedezet az adott instrumentum vonatkozásában kikerül a fedezeti körből, akkor
az INST_FED kódú adatkörben nem jelentendő összerendelés. Ha a fedezet más hitel biztosítékául is szolgál,
akkor a fedezetet a FEDE és FEDA kódú adatkörben továbbra is jelenteni kell egészen addig, amíg valamely
instrumentum biztosítékaként figyelembe lehet venni.
6.2. Amennyiben a fedezet megszűnik, mert a figyelembevétel lehetősége minden instrumentum esetében
megszűnt, a fedezet megsemmisült vagy egyéb ok miatt, akkor a fedezet megszűnésének hónapjában
a FEDE, FEDA, valamint INST_FED kódú adatkörben az adott fedezetre vonatkozóan rekord már nem
jelentendő, illetve nem jelentendő a fedezetnyújtó ügyfél, valamint a fedezet-ügyfél összerendelés sem.
7. Az ügyfelek jelentése
7.1. Az UGYFL kódú adatkörben kell jelenteni a hitelszerződésekhez az adós, adóstárs, valamint a fedezetnyújtó
minőségben kapcsolódó ügyfelek adatait.
7.2. A Háztartások szektorába tartozó fedezetnyújtó esetében az UGYFL kódú adatkörben csak a fedezetnyújtó
anonim kódja és az ügyféljelleg – háztartás attribútum jelentendő, a többi attribútum nem.
7.3. Ugyanazon természetes személyt ugyanazon anonim azonosítóval kell jelenteni függetlenül attól, hogy
az adott hitelügyletben magánszemélyként vagy önálló vállalkozóként vesz részt. Az anonim azonosítónak
időben állandónak kell lennie.
7.4. A Háztartások szektorába tartozó ügyfelek esetében a HBIR kódú adatkörben kell megadni az adós és
adóstárs szerepkörben lévő ügyfél hitelbírálatnál figyelembe vett jövedelmére és munkaviszonyára
vonatkozó adatait. Az adatokat frissíteni kell, amennyiben ugyanazon ügyfél újonnan felvett hitelénél az új
hitelbírálati folyamatban aktualizált adatok állnak rendelkezésre. Amennyiben a HBIR kódú adatkörben
szereplő ügyféladatok hitelbírálattól függetlenül is felülvizsgálatra kerülnek, az új adatokat szintén
szükséges jelenteni abban a tárgyidőszakban, amikor az új adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben nem
áll rendelkezésre a jövedelemadatok tekintetében a részletes bontás, legalább a hitelbírálat során figyelembe
vett összes jövedelem összegét kell megadni.
7.5. Az UGYFBV, UGYFBVTN és az UGYFKV kódú adatkörben a törzsszámmal rendelkező belföldi, a törzsszám
nélküli belföldi, valamint a külföldi vállalati ügyfelekre vonatkozó adatokat kell jelenteni.
7.6. A külföldi vállalkozás egyértelmű és állandó azonosítására az adatszolgáltató által használt külföldi
vállalkozás azonosítót kell használni, a KULF_ előtaggal kiegészítve.
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Az UGYFM kódú adatkörben az ügyfelekre vonatkozó minősítési adatokat kell megadni. Amennyiben nem
változik az ügyfél minősítése adott tárgyidőszakban, úgy a korábban érvényben lévő ügyfélminősítési adatot
kell jelenteni az aktuális tárgyidőszakban.

8. Az instrumentum, fedezet, ügyfél kapcsolatainak jelentése
8.1. A fedezetet az INST_FED kódú adatkörben kell hozzárendelni az adott hitelügylethez. A fedezethez tartozó
fedezetnyújtót a FED_UGYF kódú adatkörben kell megadni, az adós, adóstárs ügyfél és instrumentum
összerendelést pedig az INST_UGYF kódú adatkörben kell jelenteni.
8.2. Az INST_UGYF kódú adatkörben kell megadni, hogy az UGYFL, UGYFBV, UGYFBVTN és UGYFKV kódú
adatkörben rögzített háztartási vagy vállalati ügyfél adós, adóstárs szerepkörben szerepel-e az ügyletben.
Amennyiben az ügylet a KHR-ben is rögzítendő, az INST_UGYF kódú adatkörben kell megadni az ügyfél
KHR-azonosítóját. Amennyiben a háztartási szektorhoz tartozó ügyfél jelenik meg a hitelügyletben, az ügyfél
jellegét (pl. természetes személy vagy őstermelő) is jelenteni kell az adott instrumentum tekintetében.
8.3. Az adós, adóstárs ügyfél az INST_UGYF kódú adatkörön keresztül, a fedezet az INST_FED adatkörön keresztül
köthető mind az INSTK adatkörben, mind pedig az INSTR adatkörben jelentett instrumentumhoz. Minden
instrumentumhoz kizárólag egy adós kell, hogy tartozzon, a többi ügyfelet adóstársként kell jelenteni
az INST_UGYF adatkörben.
9. Tranzakciós, esemény jellegű adatok jelentése
9.1. Az adatszolgáltatásban jelenteni kell a hitelezéssel kapcsolatos alapvető tranzakciókat: a folyósítást,
a törlesztést és az előtörlesztést (a FOLY, TORL és ELOT kódú adatkörökben).
9.2. Tranzakcióként a ténylegesen bekövetkezett esemény jelentendő, a folyósítási, törlesztési tervet nem kell
jelenteni.
9.3. A FOLY és TORL kódú adatkörben a folyószámlahitellel, kártyahitellel kapcsolatos folyósítást és törlesztést
nem kell jelenteni, kivéve, ha ezen hitel problémássá (pl. késedelmessé vagy nem teljesítővé) válik. Ezekben
az esetekben a hitellel kapcsolatos megtérülési eseményeket jelenteni kell a TORL kódú adatkörben.
9.4. Az összes, az adatszolgáltató rendszerében folyósításként és törlesztésként nyilvántartott adatot jelenteni
kell, azonban jelölni kell, ha nem tényleges tranzakció okozza a törlesztést, folyósítást, hanem technikai okok
(pl. az újratárgyalás a rendszerben törlesztésként és újbóli folyósításként van nyilvántartva).
9.5. Törlesztés alatt az adott instrumentumhoz kapcsolódó bármilyen forrásból megvalósuló törlesztést kell
érteni, előtörlesztés alatt pedig a szerződés szerinti törlesztéstől eltérő idejű (korábbi), illetve nagyobb
összegű ügyfélbefizetést. A megvalósult törlesztés és előtörlesztés tőke, kamat és egyéb szerinti bontásban
jelentendő.
10. A késedelmes hitelek jelentése
10.1. A késedelmes szerződések adatait a KESD kódú adatkörben kell jelenteni.
10.2. Minden olyan törlesztési elmaradást (fizetési) késedelemnek kell tekinteni, amelyet az adatszolgáltató
a rendszereiben késedelmesnek tekint. Jellemzően késedelemnek kell tekinteni, ha a hitel esedékes összege
a szerződésben foglalt esedékesség dátumáig nem folyik be, függetlenül a késedelmes összeg nagyságától
és a késedelem napjainak számától. Csak abban az esetben jelentendő a késedelem, amennyiben
az adatszolgáltató az instrumentumhoz kapcsolódó esedékes összeget saját rendszereiben is késedelmes
tételként tartja nyilván. Jelölni kell azonban, ha az adatszolgáltatónál az adott késedelem csak technikai, nem
valós késedelemként van nyilvántartva.
10.3. Egy késedelmes eseményt az intervallum azonosít, az ugyanazon instrumentumra vonatkozó eltérő
intervallumokat különböző késedelmes eseményeknek kell tekinteni, a KHR-ben nyilvántartottakhoz
hasonlóan.
10.4. A KHR-ben is nyilvántartott szerződések esetében az adott késedelemnél jelezni kell, ha a KHR-ben is
megjelent a késedelmes esemény.
10.5. Amennyiben a tartozás több esedékességi időszakon keresztül fennáll, akkor az egy késedelemnek
tekintendő mindaddig, amíg az ügyfél teljes mértékben vissza nem fizeti az elmaradt összeget (amíg a 0-s
„egyenleget” el nem éri).
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10.6. A KESD kódú adatkörben jelentendő a késedelembe eséskor, valamint a tárgyidőszak végén fennálló
esedékes tartozás kumulált összege is.
10.7. A KESD kódú adatkör a hitelek késedelmét tartalmazza. Kombinált hitel esetén a lakástakarékpénztári
megtakarítás, biztosítás késedelmes napjainak számát az INSTR kódú adatkörben kell jelenteni.
11. Hitelkiváltás jelentése
11.1. A HKIV kódú adatkörben kell jelenteni az instrumentum kiváltásával kapcsolatos eseményeket. Jelenteni
kell, hogy az INSTR kódú adatkörben szereplő hitel mely korábbi instrumentumok kiváltásával keletkezett.
A HKIV kódú adatkörben a többes kapcsolatok is jelenthetők (amikor több instrumentum több korábbi
instrumentum kiváltásából jön létre).
11.2. A saját intézményen belüli hitelkiváltások esetében mindig jelentendő, hogy mely instrumentumot váltotta
ki az újonnan létrejött instrumentum. A HKIV kódú adatkörben a havi új hitelkiváltások jelentendők.
Amennyiben újratárgyalás vagy átstrukturálás következtében új instrumentum jön létre, akkor az új
instrumentumhoz a hitelkiváltás adatok kötelezően jelentendők.
12. Az adatszolgáltatás során nemlegesen töltendő, illetve nem töltendő (tilos) mezők listája
12.1. SZIND Szindikált szerződés
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében a SZIND adatkör nemlegesen töltendő.
12.2. INSTK Instrumentum – speciális keretjellegű instrumentumok
A hitelintézet, valamint az ezen típusú EGT-fióktelep tekintetében nem töltendő a 26. sorszámú attribútumra
vonatkozó mező.
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont
alapú felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő az 5., 6., 14–17., 23., 24.,
26. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
12.3. INSTR Instrumentum – nem speciális keretjellegű és nem keretjellegű
A hitelintézet, valamint az ezen típusú EGT-fióktelep tekintetében nem töltendő az 51., 54., 80., 81., 87., 88.,
125., 126. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 6., 7., 21., 24., 28–30., 35., 40.,
42., 46–48., 50–54., 59., 61–74., 80., 81., 87–90., 93–96., 105–110., 112., 125–128., 130–134., 138., 141., 155.,
156., 161., 170–173. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
12.4. INSTM Instrumentum – megszűnés
A teljes adatszolgáltatói kör tekintetében nem töltendő a 16., 17. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
12.5. INSTN Instrumentum – felügyeleti adatok
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont
alapú felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 4–7., 11–17. sorszámú
attribútumra vonatkozó mező.
12.6. INST_UGYF Instrumentum – ügyfél
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 11–15. sorszámú attribútumra
vonatkozó mező.
12.7. FEDE Fedezet – eredeti
A hitelintézet, valamint az ezen típusú EGT-fióktelep tekintetében nem töltendő a 8. sorszámú attribútumra
vonatkozó mező.
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 8., 22. sorszámú attribútumra
vonatkozó mező.
12.8. FEDA Fedezet – aktuális
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 16. sorszámú attribútumra
vonatkozó mező.
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12.9. INST_FED Instrumentum – fedezet
A hitelintézet, valamint az ezen típusú EGT-fióktelep tekintetében nem töltendő a 30. sorszámú attribútumra
vonatkozó mező.
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 16., 17., 19. és 30–32. sorszámú
attribútumra vonatkozó mező.
12.10. HKIV Hitelkiváltás
A teljes adatszolgáltatói kör tekintetében nem töltendő a 2. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
12.11. UGYFL Ügyfél – háztartás – lakosság, önálló vállalkozók
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 15. sorszámú attribútumra
vonatkozó mező.
12.12. UGYFBV Ügyfél – belföldi vállalkozás
A hitelintézet, valamint az ezen típusú EGT-fióktelep tekintetében nem töltendő a 10., 11., 15–30. sorszámú
attribútumra vonatkozó mező.
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő az 5., 10., 11., 14–30. sorszámú
attribútumra vonatkozó mező.
12.13. UGYFBVTN Ügyfél – belföldi vállalkozás – törzsszámmal nem rendelkező vállalkozások
A hitelintézet, valamint az ezen típusú EGT-fióktelep tekintetében nem töltendő a 21., 22., 26–41. sorszámú
attribútumra vonatkozó mező.
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 16., 21., 22., 25–41. sorszámú
attribútumra vonatkozó mező.
12.14. UGYFKV Ügyfél – külföldi vállalkozás
A hitelintézet, valamint az ezen típusú EGT-fióktelep tekintetében nem töltendő a 23., 24., 28–30., 33.,
35. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont
alapú felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 23., 24., 27–30.,
33–35. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
12.15. UGYFM Ügyfélminősítés
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont
alapú felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében nem töltendő a 7., 8., 11–13. sorszámú
attribútumra vonatkozó mező.
12.16. HBIR Hitelbírálat
A teljes adatszolgáltatói kör tekintetében nem töltendő a 2. sorszámú attribútumra vonatkozó mező.
12.17. ESRB Az ERKT/2019/3 ajánlással módosított ERKT/2016/14 ajánlásban meghatározott ingatlanokra vonatkozó
mutatók
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az MNB által kijelölt, összevont alapú
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében az ESRB adatkör nemlegesen töltendő.
13. Az adatszolgáltatáshoz használandó kódokat, illetve a kitöltést segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet
2., illetve 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. Az adatszolgáltatás hibátlan
beküldését elősegítő ellenőrzési szabályokat a 3. melléklet 5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai
segédlet tartalmazza.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 15/2020. (XI. 20.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 17. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.)
KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 9. § e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A versenyképesség-növelő támogatást az a közép- vagy nagyvállalkozás veheti igénybe, amely:)
„e) vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2021. június 30-ig fenntartja,
f ) vállalja, hogy 2021. december 31-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon,”
2. §		
A KKM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A versenyképesség-növelő támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy az a beruházás
értékéhez igazodik.
(2) A versenyképesség-növelő támogatás mértéke a pályázó által megvalósítani vállalt beruházás értékének
legfeljebb 33%-a.”
3. §		
A KKM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A versenyképesség-növelő támogatásról támogatói okirat 2021. június 30-ig bocsátható ki.”
4. §		
A KKM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § E rendeletnek a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról
szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 15/2020. (XI. 20.) KKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított 9. § e)–f ) pontját, 10. § (1)–(2) bekezdését, valamint 12. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését
követően közétett pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatok esetében kell alkalmazni.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1828/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a „Magyarország – Nemzetközi Pénzügyi Társaság Együttműködési Alap” meghosszabbításáról,
valamint 10 millió USD donor hozzájárulás befizetéséről
A Kormány
1. támogatja, hogy Magyarország meghosszabbítsa az International Finance Corporation és az Eximbank Zrt.
között megkötött partnerségi együttműködést egy 10 millió USD összegben megkötendő új Együttműködési
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) révén, és egyetért azzal, hogy ebből 3 millió USD összeg
a 2030 Water Resources Groupban viselt tagságunk meghosszabbítására kerüljön felhasználásra;
2. egyetért azzal, hogy a Megállapodást az Eximbank Zrt. a Pénzügyminisztérium megbízásából a Magyar Állam
nevében kösse meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. és a 2. pont végrehajtása érdekében – a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénybe tervezett 4 millió USD-nak megfelelő forintösszegen felül –
gondoskodjon a 2022–2023. évben évi 3 millió USD befizetési kötelezettségnek megfelelő forintösszeg és a hozzá
kapcsolódó adminisztratív költségek forrásának rendelkezésre állásáról a 2022. és a 2023. évi központi költségvetés
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022–2023. évek tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1829/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási arányának növelése érdekében szükséges
intézkedésekről
1. A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek munkalehetőségeinek bővítése, valamint szélesebb körű
foglalkoztatása érdekében egyetért a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és támogatások rendszerének átfogó
felülvizsgálatával.
2. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg az akkreditált munkáltatók bér- és
többletköltség támogatási rendszerének átalakítási lehetőségeit, dolgozza ki a differenciált (alap és kiegészítő)
támogatási rendszer kialakítására vonatkozó javaslatot.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2022. január 1.
3. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a munkaerő-toborzást, -felkészítést biztosító foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatásokra és a munkahelymegtartást segítő mentori szolgáltatásra kísérleti mintaprojektet
dolgozzon ki.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2022. január 1.
4. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaira nem jogosult, de a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 70 százalékos vagy kisebb mértékű
egészségi állapottal rendelkező munkavállalók eredeti munkahelye megtartásának segítésére – egészségmegtartó
intézkedéseket tartalmazó prevenciós csomagot, továbbá az ahhoz kapcsolódó kísérleti mintaprojektet
dolgozzon ki.
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Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2022. január 1.
5. A Kormány a szociális ágazatot érintő egyes feladatokról szóló 1151/2013. (III. 26.) Korm. határozatot visszavonja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1830/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének
jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
16. §-ában, valamint 4. mellékletében foglalt táblázat 117. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív
finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport kiadási
előirányzatának legfeljebb 36 107 640 000 forinttal történő túllépését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1831/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Jászkisér Város Önkormányzat fejlesztési programjának
támogatásáról
A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv céljaival összhangban
1. támogatja Jászkisér Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fejlesztési programját (a továbbiakban:
Program), és egyetért a Program keretében az üvegház előkészítéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésével, és ahhoz központi költségvetési támogatás nyújtásával;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy – az Önkormányzat bevonásával – nyújtsa be jóváhagyásra a projektre vonatkozó
részletes költségbecslést, az üvegház működésével létrejött teljes gazdasági folyamat modellezését – foglalkoztatás,
termékfeldolgozás, értékesítés, jövedelmezőség, műszaki fenntarthatóság –, a település adottságait, gazdasági és
egyéb jellemzőit, a projekt hátterét, szükségességét, indokoltságát, a fejlesztési igény megalapozottságát, az egyes
megoldási alternatívákat, a megvalósítási javaslatot, valamint pénzügyi, közgazdasági költség-haszonelemzést,
továbbá pénzügyi elemzést, kockázatelemzést, a termálkút alkalmasságának vizsgálatát is tartalmazó
megvalósíthatósági tanulmányt az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint az agrárminiszter
részére;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2021. március 31.
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében 50 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat)
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi
felzárkózást segítő programok alcím, 13. A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
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Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás
alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton túl további – 50 000 000 forinttal történő
túlteljesülését;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint átcsoportosított forrás terhére, az 1. pont szerinti támogatási
célra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson
az Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1831/2020. (XI. 20.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Cím
szám

20

380506

Alcím
szám

5

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

13

K5

XLVII.
385484

Kiemelt
előir.
szám

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi felzárkózást segítő programok
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

50 000 000
-50 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.
380506

Cím
szám

20

Alcím
szám

5

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

13

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi felzárkózást segítő programok
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

50 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
50 000 000

II. n. év

III. n. év

IV. n. év
50 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről
A Kormány a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. sorában foglalt
beruházás megvalósítása érdekében
1. egyetért a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kisvárda belterület 924/3 helyrajzi számú ingatlanon azzal, hogy
a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás előkészítése és megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 4 244 876 061 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 34. Kisvárdai
Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 915 347 985 forint
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
címen belül;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részének rendelkezésre állásáról a központi költségvetés
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022–2023. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami magasépítési beruházások
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a alapján a Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon
az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes
megszerzése iránt;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. február 28.
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Magyar Kézilabda Szövetség
részére biztosított támogatási összeggel való elszámolás és a fel nem használt támogatási összeg visszafizetésének
teljesüléséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. március 31.
8. visszavonja az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1801/2016.
(XII. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 4. sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1833/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátása
érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
NÖF Nonprofit Kft.) megnövekedett feladatainak ellátásához kapcsolódóan – a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) által biztosított forráson felül – további
1 323 055 000 forint költségvetési támogatás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
1 323 716 528 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, 7. Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcímen;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a NÖF Nonprofit Kft.
folyamatos működésének biztosítása céljából gondoskodjon 850 425 000 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. január 31.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a NÖF Nonprofit Kft.
folyamatos működésének biztosítása céljából – a 2022. évtől gondoskodjon évi 850 425 000 forint forrás
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezete javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a NÖF Nonprofit Kft.
2020. évi támogatási szerződésének az 1. ponttal összhangban történő módosítása és 1 323 055 000 forint
többlettámogatás rendelkezésre bocsátása érdekében.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1834/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében
megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a)
egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) összköltségének
növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a
alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti projekt keretemelése és annak
végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
b)
egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. január 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott,
összesen legfeljebb 65 455 969 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1834/2020. (XI. 20.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)
Magyarország
Projekt azonosító
száma

központi

Eredeti
Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatás
(forint)

2.

Az EFOP keretében
finanszírozandó
összeg

költségvetéséről
szóló törvényben
meghatározott Uniós

Megnövelt
összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

fejlesztések fejezete
terhére finanszírozni
tervezett összeg

XXI. századi köznevelési
EFOP-4.1.2-17feltételek megteremtése
3.
2017-00030
Lébényi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában

4.

EFOP-4.1.2-172017-00098

Tiszacsegei Fekete
István Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése

Győri Tankerületi
Központ

Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ

336 525 210

735 979 797

271 083 698

101 388 991

6 706 656

58 749 313

614 315 564

A projekt célja
a 9162 Bezi, Szabadság utca 65. szám
alatti, a 9155 Lébény, Iskola köz 1. szám
alatti, a 9155 Lébény, Iskola utca 1. szám
alatti és a 9176 Mecsér, Dózsa György utca
19. szám alatti köznevelési intézmény
infrastrukturális fejlesztése.

896 118 101

A projekt célja
a 4066 Tiszacsege, Fő utca 95. szám alatti
köznevelési intézmény infrastrukturális
fejlesztése.
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A Kormány 1835/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Vidékfejlesztési
Program VP2-4.1.3-20 azonosító jelű, „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívásra, valamint a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű,
„Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő
hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy a Vidékfejlesztési Program
1.
VP2-4.1.3-20 „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívásra az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó
komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztés”;
2.
VP4-15.2.1.1-16 „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című felhívásra a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ az „Erdészeti faanyagtermő növények ex situ gyűjteményeinek és törzsültetvényeinek
fenntartása”
című támogatási kérelmet benyújtsa.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1836/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
módosításáról
A Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat a következő 10. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. április 26. napján együttműködési megállapodást
(a továbbiakban: Megállapodás) kötött Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban:
Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak
eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő
koordinációját biztosítva a következőkről határoz:]
„10. A Kormány Békéscsaba útfejlesztési céljainak végrehajtása érdekében
a) egyetért a békéscsabai úthálózat fejlesztési céljainak megvalósításával, és
b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter
bevonásával és az Önkormányzattal egyeztetve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az a) alpont szerinti
beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1837/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása érdekében végzett feladatokról, valamint a Miniszterelnökség
fejezetnél felmerült többletkiadások fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében felmerült előre
nem látható, rendkívüli többletkiadásai fedezetének biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében gondoskodjon 1 808 432 520 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi,
megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1838/2020. (XI. 20.) Korm. határozata
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási feladataihoz
szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére
a támogatási feladatainak ellátásához többletforrás biztosítása szükséges;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával
gondoskodjon az 1. pontban megjelölt feladat biztosítása érdekében 3 500 000 000 forint többletforrás
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos
bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 5. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
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 Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

