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III. Kormányrendeletek

A Kormány 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelete
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 22., 23. és 
37.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható meg, amelynek módosítását legalább 
telektömbre kell készíteni.”

2. §  Az R. 60. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  SKVr. 4.  § (2)  bekezdése szerinti eljárást az  E-TÉR felületen kívül, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) szerinti 
elektronikus úton kell lefolytatni, és az megelőzi a 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti véleményezést.
(5) Az egyeztetési eljárás nem minősül hatósági eljárásnak.
(6) Az egyeztetési eljárás típusa szerint általános, egyszerűsített vagy rövid eljárás, kézikönyvnél és a településképi 
rendeletnél általános vagy rövid eljárás lehet. Ugyanazon telektömbre vonatkozóan egyidejűleg egy általános 
eljárás mellett folyamatban lehet egyszerűsített vagy rövid eljárás is, azzal, hogy az  59.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
szerinti záró szakaszból egyidejűleg csak egy lehet folyamatban.”

3. §  Az R. 65. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel  
egészül ki:
„(3) A  partner véleményének megismerése céljából – a  66.  § (1)  bekezdése szerinti feltöltéssel egyidejűleg,  
de az  E-TÉR felületen kívül – az  önkormányzat polgármestere lakossági fórumot hív össze, amelynek meghívóját 
az  önkormányzat honlapján és a  közterületi hirdetőfelületen közzéteszi, egyúttal gondoskodik arról,  
hogy az elkészült tervdokumentáció az önkormányzati hivatalban megtekintető legyen. A lakossági fórum meghívóját 
annak időpontja előtt legalább 5 nappal közzé kell tenni.
(4) A  lakossági fórumon a  polgármester és a tervező ismerteti a  településterv, a  kézikönyv és a településképi 
rendelet tervezetének tartalmát, a  lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a  megjelent partnereknek 
észrevételeik és javaslataik elmondására.
(5) A partner az észrevételét és javaslatát
a) a (4) bekezdés szerinti lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a  lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe 
foglalnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre,
b) a (4) bekezdés szerinti lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg, amelyet a  lakossági fórumról 
készült jegyzőkönyvhöz csatolnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre, vagy
c) közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel.
(6) A (4) bekezdés szerinti lakossági fórumot és a lakossági fórum helyett összehívott 75. § szerinti helyi partnerségi 
egyeztetést úgy kell megtartani, hogy a 66. § (2) bekezdése szerinti határidőn belül az észrevételeket és javaslatokat 
fel lehessen tölteni az  E-TÉR felületre. Azt a  partnert, akinek a  véleménye határidőn belül az  E-TÉR felületre  
nem kerül feltöltésre, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.”

4. § (1) Az R. 66. §-a a következő (3a)–(3e) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  véleményezésre jogosult szerv új terv készítése esetén a  véleményezési szakasz kezdetétől számított  
15 napon belül, terv módosítása esetén 8 napon belül – a hiányok pontos megjelölésével – hiánypótlásra vagy a terv 
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átdolgozására szólíthatja fel a kérelmezőt. Ha a tervdokumentáció az e rendeletben foglalt követelményeknek nem 
felel meg, a  kérelmezőt hiánypótlásra, ha a  hiányok olyan széles körűek, hogy az  a  tervdokumentáció elbírálását 
lehetetlenné teszi, a kérelmezőt a terv átdolgozására kell felszólítani.
(3b) A hiánypótlási felhívásban a hiányok pótlására biztosított határidő legfeljebb 30 nap. A hiányok pótlását követő 
nappal az eljárás ügyintézési határideje folytatódik.
(3c) Ha a véleményezésre jogosult szerv a terv átdolgozását írja elő, az átdolgozásra legfeljebb 6 hónap időtartamot 
biztosít, és egyben az  eljárás felfüggesztését is elrendeli. Az  átdolgozott terv benyújtását követő nappal 
a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyintézési határidő újrakezdődik.
(3d) A  hiánypótlásra történő felhívásról és a  hiánypótlásról, az  átdolgozásra felszólításról és az  átdolgozott terv 
megküldéséről a többi véleményezésre jogosult szerv is tájékoztatást kap, és – a hiánypótlásban és az átdolgozott 
tervben szereplő új tényekre, adatokra tekintettel – valamennyi véleményezésre jogosult szerv esetében 
az ügyintézési határidőre a (3b) és (3c) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
(3e) Ha a  (3b) és (3c)  bekezdésben foglalt határidő eredménytelenül telik el, a  véleményezésre jogosult szerv  
8 napon belül nem támogató véleményt bocsát ki.”

 (2) Az R. 66. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A vélemények értékelését a főépítész a tervező bevonásával készíti elő a (7) bekezdés szerinti döntésre.”

5. §  Az R. 67. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti egyeztető tárgyalást követően a  jegyzőkönyvben rögzített módosításokat, 
illetve a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti hiánypótlási felhívásban foglaltakat a  polgármester vagy a  polgármester 
nevében eljáró tervező a  szükséges átdolgozás után, de legkésőbb az  egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv 
feltöltését követő 20 napon belül a  dokumentumokban átvezeti, és a  módosított tervezetet feltölti az  E-TÉR-be. 
Az  állami főépítész  további egyeztetés szükségessége esetén a  20 napos határidőt legfeljebb 20 nappal 
meghosszabbíthatja.”

6. §  Az R. 69. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv rövid eljárásban történő módosítása esetén, 
ha a módosítás]
„f ) a  fejlesztési tervben szereplő cselekvési programra és ezzel összefüggésben a  fejlesztési tervlapra, részletes 
fejlesztési tervlapra terjed ki.”

7. §  Az R. 44. alcíme a következő 70/A. §-sal egészül ki:
„70/A.  § Ha a  településképi rendelet módosítása – magasabb szintű jogszabályi változás átvezetésére  
való tekintettel – rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében történik, vagy elírás javítására kerül sor, a  70.  § 
a)  pontja szerinti véleményezési szakaszban csak az  állami főépítész ad véleményt, a  véleményezési szakasz 
kezdetétől számított 10 napon belül.”

8. §  Az R. 50. alcíme a következő 78/C. §-sal egészül ki:
„78/C.  § E  rendeletnek a  településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
10/2023. (I. 19.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.2.) megállapított 60.  § (5) és (6)  bekezdését, 
66.  § (7a)  bekezdését és 70/A.  §-át, valamint módosított 7.  § (4)  bekezdését, 11.  § (4) és (5)  bekezdését,  
58.  § (1)  bekezdését, 69.  § (1)  bekezdés f )  pontját, továbbá 10.  mellékletét a  Mód. Kr.2. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő településterv készítésénél és településrendezési eszköz, településképi rendelet módosításánál, 
valamint az adatszolgáltatásnál is alkalmazni kell.”

9. §  Az R. 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  Az R.
a) 7.  § (4)  bekezdésében a  „nem hagyható el.” szövegrész helyébe a  „nem hagyható el, kivéve, ha a  60.  § 

(3)  bekezdése alapján az  egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)  
Korm. rendelet (a  továbbiakban: SKVr.) 3.  melléklete szerinti környezet védelméért felelős szervek 
a 2. melléklet 2. pont 2.4. alpontja szerinti tartalomtól egyes környezeti elemek vonatkozásában eltekintenek.” 
szöveg,
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b) 58. § (1) bekezdésében a „21., 27–77. és 80–120.” szövegrész helyébe a „17–20., 28–77. és 82–118.” szöveg,
c) 60.  § (3)  bekezdésében az „az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)  

Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.)” szövegrész helyébe az „az SKVr.” szöveg,
d) 63. § (2) bekezdésében az „az érvényes kezdeményezést” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdés szerinti terv és 

az 59. § (2) bekezdése szerinti együttes döntés feltöltését” szöveg,
e) 66.  § (5)  bekezdésében a „8 napon belüli” szövegrész helyébe a „legalább 5, legfeljebb 10 napon belüli” 

szöveg,
f ) 69.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „véleményt” szövegrész helyébe a  „véleményt külön lakossági fórum 

megtartása nélkül, a 65. § (5) bekezdés c) pontja szerint” szöveg,
g) 78. § (5) bekezdés b) pontjában a „18. § (5)–(9) bekezdéseit” szövegrész helyébe a „18. §-t” szöveg,
h) 78. § (6) bekezdésében a „száma is” szövegrész helyébe a „száma, valamint az is, hogy az így meghatározott 

számú rendeltetési egységet az  adott telken belül legfeljebb hány különálló épületben lehet elhelyezni” 
szöveg,

i) 2. melléklet 1. pont 1.2. alpont e) pontjában a „javaslat” szövegrész helyébe a „javaslat, közlekedési javaslat” 
szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti az R.
a) 11. § (4) bekezdésében a „ , módosítása legalább telektömbre” szövegrész,
b) 66. § (2) bekezdésében az „és a partner” szövegrész,
c) 75.  § (5)  bekezdésében az  „– amennyiben megfelelnek a  65.  § (2)–(4)  bekezdésében foglaltaknak –” 

szövegrész,
d) 76. §-a és
e) 11. mellékletében foglalt táblázat 9. sora.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 4. § (1) bekezdése és az 5. § 2023. május 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

A TELEPÜLÉSTERV, A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 
KÉSZÍTÉSÉHEZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ KIJELÖLT ADATSZOLGÁLTATÓK

 A  B  C

1. TÉRADAT, NYILVÁNTARTÁSI ADAT ELNEVEZÉSE
ADATSZOLGÁLTATÓ  

A LECHNER TUDÁSKÖZPONT FELÉ

ADATSZOLGÁLTATÓ 

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ

2.
Földrészlet (Állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázis)

 –  Lechner Tudásközpont

3.
Minőségi osztály (Állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázis)

 –  Lechner Tudásközpont

4.
Épület (Állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázis)

 –  Lechner Tudásközpont

5. Szintvonalak  –  Lechner Tudásközpont

6. Digitális domborzat modell (DDM)  –  Lechner Tudásközpont

7. Ortofotó  –  Lechner Tudásközpont

8.
Egyszerűsített felszínborítás 
(Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer)

 Nemzeti Földügyi Központ  Lechner Tudásközpont
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9. Védett tájelem  Nemzeti Földügyi Központ  Lechner Tudásközpont

10. Világörökségi helyszín  –  Lechner Tudásközpont

11. Világörökségi helyszín védőövezete  –  Lechner Tudásközpont

12. Világörökségi várományos helyszín  –  Lechner Tudásközpont

13.
Világörökségi várományos helyszín 
védőövezete

 –  Lechner Tudásközpont

14. Műemlék  –  Lechner Tudásközpont

15. Műemléki terület  –  Lechner Tudásközpont

16. Műemléki környezet  –  Lechner Tudásközpont

17. Történelmi emlékhely  Nemzeti Örökség Intézete  Lechner Tudásközpont

18. Nemzeti emlékhely  Nemzeti Örökség Intézete  Lechner Tudásközpont

19. Kiemelt nemzeti emlékhely  Nemzeti Örökség Intézete  Lechner Tudásközpont

20. Nemzeti emlékpont  Nemzeti Örökség Intézete  Lechner Tudásközpont

21. Történeti kert  –  Lechner Tudásközpont

22. Történeti temetkezési hely  –  Lechner Tudásközpont

23. Nyilvántartott régészeti lelőhely  –  Lechner Tudásközpont

24. Védetté nyilvánított régészeti lelőhely  –  Lechner Tudásközpont

25. Régészeti védőövezet  –  Lechner Tudásközpont

26.
Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete

–
honvédelemért felelős 

miniszter

27.
Hadtörténeti örökségnek minősülő 
hadszíntér, csatatér, védelmi létesítmény

–
honvédelemért felelős 

miniszter

28.
Natura 2000 terület különleges 
madárvédelmi terület

természetvédelemért felelős 
miniszter

 Lechner Tudásközpont

29. Natura 2000 természetmegőrzési terület
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

30.
Országos jelentőségű, egyedi 
jogszabállyal védett természeti terület

természetvédelemért felelős 
miniszter

 Lechner Tudásközpont

31.

Védett mesterséges üreg  
(egyedi jogszabállyal védetté 
nyilvánított országos jelentőségű védett 
természeti érték)

természetvédelemért felelős 
miniszter

 Lechner Tudásközpont

32. Barlang felszíni védőövezete
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

33. Geopark 
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

34. Csillagoségbolt-park
természetvédelemért felelős 

miniszter
Lechner Tudásközpont

35. Natúrpark
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

36. Bioszféra rezervátum
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

37. Ramsari terület
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

38. Ex lege védett láp
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

39. Ex lege védett szikes tó
természetvédelemért felelős 

miniszter
Lechner Tudásközpont
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40. Ex lege védett kunhalom
természetvédelemért felelős 

miniszter
Lechner Tudásközpont

41.
Határozattal lehatárolt ex lege védett 
kunhalom természeti emlék

természetvédelemért felelős 
miniszter

Lechner Tudásközpont

42. Ex lege védett földvár
természetvédelemért felelős 

miniszter
Lechner Tudásközpont

43.
Határozattal lehatárolt ex lege védett 
földvár természeti emlék

természetvédelemért felelős 
miniszter

Lechner Tudásközpont

44. Ex lege védett víznyelő
természetvédelemért felelős 

miniszter
Lechner Tudásközpont

45.
Határozattal lehatárolt ex lege védett 
víznyelő természeti emlék

természetvédelemért felelős 
miniszter

Lechner Tudásközpont

46. Forrás
természetvédelemért felelős 

miniszter
Lechner Tudásközpont

47.
Határozattal lehatárolt ex lege védett 
forrás természeti emlék

természetvédelemért felelős 
miniszter

Lechner Tudásközpont

48. Országos Ökológiai Hálózat övezetei
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

49. Tájképvédelmi terület övezete
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

50.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete (BKÜTrT.)

természetvédelemért felelős 
miniszter

 Lechner Tudásközpont

51. Egyedi tájérték
természetvédelemért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

52. Érzékeny Természeti Területek
természetvédelemért felelős 

miniszter
Lechner Tudásközpont

53. Gyümölcs termőhelyi kataszter
élelmiszerlánc-felügyeletért 

felelős miniszter
Lechner Tudásközpont

54.

Környezetvédelmi engedéllyel 
vagy egységes környezethasználati 
engedéllyel rendelkező telephelyek, 
tartós környezeti kárral érintett 
területek (ide nem értve a nyomvonalas 
létesítményeket és a repülőterek 
környezetében kijelölt zajgátló 
védőövezetek részét képező fokozottan 
zajos területeket)

vármegyei kormányhivatalok Lechner Tudásközpont

55.
Hulladékgazdálkodási létesítmény  
(ide nem értve az üzemi gyűjtőhelyet)

 vármegyei kormányhivatalok  Lechner Tudásközpont

56.
Ivóvízbázis védőövezet (védőterület, 
védőidom)

 Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

57. Vízminőség-védelmi terület övezete
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

58. Állami tulajdonú felszíni víz parti sávja
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

59.
Állami tulajdonú árvízvédelmi védvonal 
(töltés, gát)

 Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

60. Felszíni víz – vízfolyás
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont
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61. Felszíni víz – állóvíz
Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
Lechner Tudásközpont

62. Állóvíz víztest
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

63. Vízfolyás víztest
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

64.
Felszín alatti víztest sekély porózus és 
sekély hegyvidéki

 Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

65.
Felszín alatti víztest porózus és 
hegyvidéki

 Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

66.
Felszín alatti víztest karszt és 
termálkarszt

 Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

67. Felszín alatti víztest porózus termál
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

68.
Országos vízkárelhárítás célú tározó 
(területrendezési szempontból)

 Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

69.
1 millió m3-t meghaladó vízkárelhárítási 
célú tározási fejlesztési lehetőség 
(területrendezési szempontból)

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

Lechner Tudásközpont

70. Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése-tározó
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

71. Kiemelt jelentőségű vízilétesítmény
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

72. Nagyvízi meder övezete
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

73. Tómeder övezete (BKÜTrT.)
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

74.
Fakadó és szivárgó vizek által 
veszélyeztetett terület

 Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

75. Rendszeresen belvízjárta terület övezete
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

76. Ivóvíz-kivételi helyek vízgyűjtője
 Országos Vízügyi 

Főigazgatóság
 Lechner Tudásközpont

77.
Polgári védelmi terület, veszélyességi 
övezet

 Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

 Lechner Tudásközpont

78.
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezete (BKÜTrT.)

– Lechner Tudásközpont

79.
Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete

 –  Lechner Tudásközpont

80. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete  –  Lechner Tudásközpont

81. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  –  Lechner Tudásközpont

82. Erdőrészletek  Nemzeti Földügyi Központ  Lechner Tudásközpont

83.
Erdőgazdálkodási célokat közvetlenül 
szolgáló földterületek

 Nemzeti Földügyi Központ  Lechner Tudásközpont

84. Szabad rendelkezésű erdők  Nemzeti Földügyi Központ  Lechner Tudásközpont

85. VINGIS termőhelyi kataszter  Nemzeti Földügyi Központ  Lechner Tudásközpont

86. VINGIS szőlőültetvények  Nemzeti Földügyi Központ  Lechner Tudásközpont

87. Ásványi nyersanyagvagyon övezete
 Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatósága
 Lechner Tudásközpont
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88. Bányatelek
 Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatósága
 Lechner Tudásközpont

89. Alábányászott terület
Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatósága
Lechner Tudásközpont

90. Földtani veszélyforrás terület övezete
 Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatósága
 Lechner Tudásközpont

91. Gyorsforgalmi út Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Lechner Tudásközpont

92. Főút Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Lechner Tudásközpont

93. Országos mellékút Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Lechner Tudásközpont

94. Kerékpáros létesítmény Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Lechner Tudásközpont

95. Vasút
 közlekedésért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

96. Repülőtér
 közlekedésért felelős 

miniszter
 Lechner Tudásközpont

97.
Országos közforgalmú, valamint  
vám- és határkikötő

 közlekedésért felelős 
miniszter

 Lechner Tudásközpont

98.
Az országos közforgalmú, valamint  
vám- és határkikötők közé nem sorolt 
egyéb kikötő

Budapest Főváros 
Kormányhivatala

Lechner Tudásközpont

99. Gyógyhelyek
 Budapest Főváros 
Kormányhivatala

 Lechner Tudásközpont

100. Erőmű
Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal
Lechner Tudásközpont

101.
750 kV-os villamos energia átviteli 
hálózati távvezeték

MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Lechner Tudásközpont

102.
400 kV-os villamos energia átviteli 
hálózati távvezeték

 MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont

103.
220 kV-os villamos energia átviteli 
hálózati távvezeték

MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

 Lechner Tudásközpont

104.
 Villamos energia alállomás  
(750, 400 és 220 kV-os villamos energia 
átviteli hálózathoz kapcsolódóan)

 MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont

105.
750 kV-os villamos energia átviteli 
hálózati távvezeték biztonsági övezete

 MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont

106.
400 kV-os villamos energia átviteli 
hálózati távvezeték biztonsági övezete

 MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont

107.
220 kV-os villamos energia átviteli 
hálózati távvezeték biztonsági övezete

 MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont
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108.
Nagynyomású földgáz szállítóvezeték 
(>25 bar)

 FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
 Lechner Tudásközpont

109.
Nagynyomású földgáz szállítóvezeték 
biztonsági övezete

 FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
 Lechner Tudásközpont

110.

Nagynyomású földgáz szállítóvezeték 
tartozék (fáklya, fáklya vezeték, hírközlési 
kábel, korrózióvédelmi kábel, elektromos 
betápláló kábel)

FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Lechner Tudásközpont

111.
Nagynyomású földgáz szállítóvezeték 
tartozék biztonsági övezete

 FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
 Lechner Tudásközpont

112.

Nagynyomású földgáz szállítóvezeték 
technológiai létesítmény (csomóponti 
állomás, gázátadó állomás, 
görényfogadó állomás, görényindító 
állomás, görényváltó állomás, 
kompresszor állomás, leágazó állomás, 
mérőállomás, szakaszoló állomás) 

FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Lechner Tudásközpont

113.
Nagynyomású földgáz szállítóvezeték 
technológiai létesítmény biztonsági 
övezete

FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Lechner Tudásközpont

114. Kőolajszállító vezeték
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság

 Lechner Tudásközpont

115. Termékvezeték
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont

116. Kőolajszállító vezeték biztonsági övezete
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont

117. Termékvezeték biztonsági övezete
MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 

 Lechner Tudásközpont

118.
Kőolajszállító- és termékvezeték 
területigényes létesítményei és azok 
biztonsági övezete 

 MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 
Lechner Tudásközpont

119.
Területfejlesztési és területrendezési 
dokumentumok

–

 érintett és közigazgatási 
határral szomszédos területi 

(vármegyei, fővárosi) 
önkormányzat

120.

Hatályos helyi építési szabályzat,  
kerületi építési szabályzat, fővárosi 
rendezési szabályzat, valamint  
a településfejlesztési döntések

–

 közigazgatási határral 
szomszédos települési 
(fővárosban fővárosi és 
kerületi) önkormányzat

121.
Szegregációszűrés, 
településrész-kijelölés

–  Központi Statisztikai Hivatal

”



320 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 9. szám 

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2023. (I. 19.) MNB rendelete
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 9/A. §-a,
b) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 12/A. és 12/C. §-a,
c) a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény (a  továbbiakban: Mpt.) 

116. §-a,
d) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 380. és 381. §-a,
e) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 71. §-a,
f ) a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 

2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 17/K. § (9) és (10) bekezdése,
g) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 155–157. §-a,
h) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 71. §-a,
i) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 

208. §-a,
j) a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 162. §-a,
k) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 324–326. §-a és 436. §-a
alapján a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) részére felügyeleti díj fizetésére kötelezett szervezetekre 
és személyekre (a továbbiakban együtt: felügyeleti díj fizetésére kötelezett) terjed ki.

2. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett – amennyiben felügyeleti változó díj fizetésére köteles – a felügyeleti változó 
díj kiszámítása és annak bevallása érdekében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvényben 
(a továbbiakban: MNB tv.) és az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, amelyet benyújt az MNB részére.

 (2) Amennyiben a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett több, az  1.  §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó 
tevékenységet (a  továbbiakban: tevékenység) végez, vagy több, az 1. §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá 
tartozó tevékenység végzéséhez rendelkezik engedéllyel, akkor minden tevékenység után külön bevallást nyújt be, 
és törvény eltérő rendelkezése hiányában külön fizeti meg a felügyeleti változó díjat.

 (3) A Hpt. szerinti független közvetítő, valamint a Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által megfizetendő felügyeleti 
változó díj alapja a tárgynegyedévi teljes bruttó közvetítői díjazás vagy jutalékbevétel.

3. §  A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti változó díj bevallását törvény eltérő rendelkezése hiányában 
az  1.  melléklet II.  pontjában előírt tartalommal és formában, a  2.  mellékletben meghatározott kitöltési előírások 
szerint teljesíti.

4. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  tevékenységi engedélyről 
szóló határozat véglegessé válásától a  felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt 
időpontig, időpont megjelölése hiányában a  felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé 
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válásáig, felügyeleti engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az  MNB általi nyilvántartásba vétel  napjától 
a nyilvántartásból történő törlés napjáig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (2) Az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más államban székhellyel rendelkező (a  továbbiakban: EGT-állambeli) intézmény magyarországi fióktelepe 
a  tevékenység megkezdésének  napjától a  tevékenység befejezésének az  MNB-hez történő bejelentésében 
megjelölt időpontig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (3) Ha a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a  tevékenységi engedély megadása, visszavonása negyedév 
közben történik, vagy az  MNB általi nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben 
kerül sor, a  felügyeleti változó díj számítása a  tevékenység időtartamára történik. A  tevékenység időtartamának 
kiszámításánál egy negyedévet 90  naposnak kell tekinteni. A  teljes tárgynegyedévi tevékenység esetén 90  napot 
kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek az MNB részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem 
végzett tevékenységet a teljes negyedévben, akkor a tevékenység időtartamának kiszámításakor a 90 napból le kell 
vonni annak az időszaknak a napjait, amikor a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végezte a tevékenységet.

 (4) A  teljes  naptári  évben végzett tevékenység esetén a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett 360  napot vall be 
az MNB részére. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem a teljes évben végezte a tevékenységét, akkor az éves 
tevékenysége időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat összesíti.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdés a  Hpt. szerinti független közvetítő, valamint a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által 
megfizetendő felügyeleti változó díj számítására nem alkalmazandó.

 (6) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgynegyedéven belül módosul, akkor a tárgynegyedévi felügyeleti változó 
díj számításánál a  negyedévet 90  naposnak kell tekinteni, és a  tárgynegyedév első  napján hatályos díjmértéket 
kell a  díjalapra vetíteni az  új díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  90  napból hátralévő  napokra 
az  új  díjmérték szerint szükséges kiszámítani a  felügyeleti változó díjat. A  díjalap az  eltérő díjmértékek esetében 
azonos.

 (7) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgyéven belül módosul, akkor a tárgyévi felügyeleti változó díj számításánál 
az  évet 360  naposnak kell tekinteni, és a  tárgyév első  napján hatályos díjmértéket kell a  díjalapra vetíteni 
az  új  díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  360  napból hátralévő  napokra az  új díjmérték szerint 
szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.

 (8) Ha a  felügyeleti változó díj alapja a  tőkekövetelmény és a  negyedéves felügyeleti változó díj bevallás beküldési 
határideje korábbi, mint a negyedéves változó díj megállapításához szükséges tőkekövetelmény adatot tartalmazó 
adatszolgáltatás beküldési határideje, akkor a negyedéves felügyeleti változó díjat becsléssel is meg lehet állapítani.

5. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

 (2) Átalakulás esetén a  jogelőd felügyeleti díj fizetésére kötelezettet az  átalakulás időpontjáig terheli a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettség. A  jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is benyújtja a  felügyeleti 
változó díj bevallását, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

6. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  felügyeleti változó díj bevallását 
elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB „Elektronikus 
Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű 
szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNB-nek.

 (2) Ha a  felügyeleti díj fizetésre kötelezett átmenetileg nem rendelkezik hozzáféréssel az  MNB „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszeréhez, akkor a felügyeleti változó díj bevallását papír alapon 
is benyújthatja.

7. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  tárgynegyedévre vonatkozó felügyeleti változó díj számításáról szóló 
bevallást a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtja be az MNB részére.

 (2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett az MNB tv. 168. §-ában foglaltak szerinti felügyeletidíj-fizetési kötelezettségét 
az MNB 19017004-01677000-30900001 pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.

 (3) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti díj megfizetésekor az  átutalási megbízás közlemény rovatában 
feltünteti az  adószáma első 8 karakterét, illetve alap esetében az  ISIN azonosítót, majd egy szóköz kihagyásával 
a pénzforráskódot. Az alkalmazandó pénzforráskódokat a 3. melléklet határozza meg.
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8. §  A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást és annak módosítását a bevallás 
benyújtását követő ötödik naptári év végéig őrzi meg.

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

10. §  A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást e  rendelet szerint első 
alkalommal a 2022. IV. naptári negyedévre vonatkozóan teljesíti.

11. §  Hatályát veszti a  felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) 
MNB rendelet.

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

1. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez

A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblák

I. Összefoglaló tábla

Sorszám

Felügyeleti változó díj 

bevallására szolgáló 

tábla kódja

Felügyeleti változó díj bevallására szolgáló tábla 

megnevezése
Felügyeleti díj bevallására kötelezettek köre Gyakoriság

1. HVDN
Hitelintézet felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)
hitelintézet negyedéves

2. HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe negyedéves

3. PVVDN
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)

pénzügyi vállalkozás, ideértve 
a hitelintézettel egyenértékű 
prudenciális szabályozásnak 

megfelelő pénzügyi vállalkozást is

negyedéves

4. PVFVDN
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 
fióktelepe

negyedéves

5. PIVDN

Elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény

negyedéves

6. PIFVDN

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe
negyedéves

7. PUVDN
Hpt. szerinti független közvetítő 
felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)
Hpt. szerinti független közvetítő negyedéves

8. BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
befektetési vállalkozás negyedéves
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9. BVFVDN
EGT-állambeli befektetési vállalkozás 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési vállalkozás 
fióktelepe

negyedéves

10. ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)
befektetési alap negyedéves

11. AKVDN
Befektetési alapkezelő felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
befektetési alapkezelő negyedéves

12. AKFVDN
EGT-állambeli befektetési alapkezelő 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési alapkezelő 
fióktelepe

negyedéves

13. SZPVDN
EGT-állambeli szabályozott piac 
fióktelepe felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)

EGT-állambeli szabályozott piac 
fióktelepe

negyedéves

14. TOZSDEVDN
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

tőzsde, EGT-állambeli tőzsde 
fióktelepe

negyedéves

15. KETVDN

Központi értéktár, EGT-állambeli 
központi értéktár fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

központi értéktár, EGT-állambeli 
központi értéktár fióktelepe

negyedéves

16. KSZFVDN
Központi szerződő fél felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
központi szerződő fél negyedéves

17. BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, 

szövetkezet, egyesület felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

részvénytársaságként, 
szövetkezetként, egyesületként 

működő biztosító, a kisbiztosító-
egyesület kivételével

negyedéves

18. BIZTFVDN
EGT-állambeli biztosító fióktelepe 
felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)

EGT-állambeli biztosító 
magyarországi fióktelepe

negyedéves

19. BIZTUVDN
Biztosításközvetítők felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)

biztosításközvetítő többes ügynök és 
alkusz, az EGT-állambeli székhellyel 

rendelkező többes ügynöki és 
alkuszi tevékenységet végző 

biztosításközvetítő magyarországi 
fióktelepe 

negyedéves

20. 71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
magánnyugdíjpénztár negyedéves

21. 71ONYVDN
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves

22. 71ESPVDN

Egészségpénztár, önsegélyező 
pénztár, egészség- és önsegélyező 

pénztár felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

egészségpénztár, önsegélyező 
pénztár, egészség- és önsegélyező 

pénztár
negyedéves

23. 76FNYIVDN
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény felügyeleti díj változó 

része (negyedéves)

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény

negyedéves
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II. A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló egyes táblák

1.
HVDN
Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték Mód

1 2

a z

001 HVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 HVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 HVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 HVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 HVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

006 HVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 HVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 HVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 HVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

010 HVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

011 HVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 

adatok alapján (HVDN071 + HVDN072)
  

012 HVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

013 HVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

014 HVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 HVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(HVDN08 – HVDN07)
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2.
HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték Mód

1 2

a b

001 HFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 HFVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 HFVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 HFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 HFVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után
  

006 HFVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 HFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 HFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 HFVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

010 HFVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

011 HFVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 
adatok alapján (HFVDN071 + HFVDN072)

  

012 HFVDN071
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

013 HFVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

014 HFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 HFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(HFVDN08 – HFVDN07)
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3.
PVVDN
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték Mód

1 2

a b

001 PVVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 PVVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 PVVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 PVVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PVVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 PVVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 PVVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PVVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PVVDN08 – PVVDN07)
  

4.
PVFVDN
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 PVFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 PVFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 PVFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 PVFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
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Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PVFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 PVFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 PVFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PVFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PVFVDN08 – PVFVDN07)
  

5.
PIVDN
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 PIVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 PIVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 PIVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – tőkekövetelmény után
  

004 PIVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PIVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

007 PIVDN07
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

008 PIVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PIVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PIVDN08 – PIVDN07)
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6.
PIFVDN
EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

 1  2

 a  b

001 PIFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 PIFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 PIFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 PIFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PIFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PIFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 PIFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 PIFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PIFVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (PIFVDN08 – PIFVDN07)
  

7.
PUVDN
Hpt. szerinti független közvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 PUVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – bruttó 

jutalékbevétel

002 PUVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen – bruttó jutalékbevétel után
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8.
BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 BVVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 BVVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 BVVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 BVVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 BVVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

006 BVVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 BVVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BVVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után
  

010 BVVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

011 BVVDN07
Előző évre számított változó díj (BVVDN071 

+ BVVDN072)
  

012 BVVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

013 BVVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

014 BVVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BVVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(BVVDN08 – BVVDN07)
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9.
BVFVDN
EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 BVFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 BVFVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 BVFVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 BVFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 BVFVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után
  

006 BVFVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 BVFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BVFVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg – auditált adat
  

010 BVFVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

011 BVFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

auditált adatok alapján (BVFVDN071 + 
BVFVDN072)

  

012 BVFVDN071
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

013 BVFVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

014 BVFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BVFVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (BVFVDN08 – BVFVDN07)
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10.
ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Érték Sorozat ISIN kódja Mód

1 2 3

a b z

001 ALAPVDN000001
Az összes alap összes sorozatának 

tárgynegyedévre számított változó 
díja együttvéve

   

   Tárgynegyedévi változó díj  

002 ALAPVDN001 Alap és sorozat neve    

003 ALAPVDN00101
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
   

004 ALAPVDN00102
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(nettó eszközérték)
   

005 ALAPVDN00103
Tárgynegyedévre számított változó 

díj
   

006 ALAPVDN00104
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
   

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

007 ALAPVDN00105
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
   

008 ALAPVDN00106
Előző évi változó díj alapja – nettó 

eszközérték
   

009 ALAPVDN00107 Előző évre számított változó díj    

010 ALAPVDN00108
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
   

011 ALAPVDN00109
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (ALAPVDN00108 
– ALAPVDN00107)

   

012 ALAPVDN00110

Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj  

(ALAPVDN001101 + 
ALAPVDN001102)

   

013 ALAPVDN001101

Előző évben a korábbi év(ek)re 
vonatkozóan befizetett felügyeleti 

változó díj (korábbi évekre vonatkozó 
korrekció)

   

014 ALAPVDN001102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó 

díjként pénzügyileg rendezett összeg 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció 

nélkül)

   

015 ALAPVDN00111

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció 

összesen (túlfizetés + / hiány –) 
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)
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  ......  ......    

   Tárgynegyedévi változó díj  

016 ALAPVDN999 Alap és sorozat neve    

017 ALAPVDN99901
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
   

018 ALAPVDN99902
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(nettó eszközérték)
   

019 ALAPVDN99903
Tárgynegyedévre számított változó 

díj
   

020 ALAPVDN99904
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
   

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

021 ALAPVDN99905
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
   

022 ALAPVDN99906
Előző évi változó díj alapja – nettó 

eszközérték
   

023 ALAPVDN99907 Előző évre számított változó díj    

024 ALAPVDN99908
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
   

025 ALAPVDN99909
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (ALAPVDN00108 
– ALAPVDN00107)

   

026 ALAPVDN99910

Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj  

(ALAPVDN001101 + 
ALAPVDN001102)

   

027 ALAPVDN999101

Előző évben a korábbi év(ek)re 
vonatkozóan befizetett felügyeleti 

változó díj (korábbi évekre vonatkozó 
korrekció)

   

028 ALAPVDN999102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó 

díjként pénzügyileg rendezett összeg 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció 

nélkül)

   

029 ALAPVDN99911

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció 

összesen (túlfizetés + / hiány –) 
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)
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11.
AKVDN
Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 AKVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 AKVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

  

003 AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj   

004 AKVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 AKVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 AKVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

  

007 AKVDN07 Előző évre számított változó díj   

008 AKVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 AKVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(AKVDN08 – AKVDN07)
  

12.
AKFVDN
EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Tárgynegyedévi érték Mód

 1  2

 a  z

001 AKFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 AKFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke)

  

003 AKFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

004 AKFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
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005 AKFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 AKFVDN06

Előző évi változó díj alapja 
(portfóliókezelési tevékenység keretében 

kezelt portfólió éves átlagos nettó 
eszközértéke)

  

007 AKFVDN07 Előző évre számított változó díj   

008 AKFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 AKFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(AKFVDN08 – AKFVDN07)
  

13.
SZPVDN
EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 SZPVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 SZPVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 SZPVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 SZPVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 SZPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 SZPVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 SZPVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 SZPVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 SZPVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(SZPVDN08 – SZPVDN07)
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14.
TOZSDEVDN
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 TOZSDEVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 TOZSDEVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 TOZSDEVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 TOZSDEVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 TOZSDEVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 TOZSDEVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 TOZSDEVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 TOZSDEVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 TOZSDEVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(TOZSDEVDN08 – TOZSDEVDN07)

  

15.
KETVDN
Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 KETVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 KETVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 KETVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
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004 KETVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 KETVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 KETVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 KETVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 KETVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 KETVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(KETVDN08 – KETVDN07)
  

16.
KSZFVDN
Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 KSZFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 KSZFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 KSZFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 KSZFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 KSZFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 KSZFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 KSZFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 KSZFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 KSZFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(KSZFVDN08 – KSZFVDN07)
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17. BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 BIZTVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 BIZTVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(szavatolótőke-szükséglet, illetve minimális 
szavatolótőke-szükséglet)

  

003 BIZTVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(biztosítástechnikai tartalékok könyv 
szerinti értéke)

  

004 BIZTVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen (BIZTVDN031 + BIZTVDN032)

  

005 BIZTVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkeszükséglet után
  

006 BIZTVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

biztosítástechnikai tartalékok után
  

007 BIZTVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BIZTVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BIZTVDN061

Előző évi változó díj alapja – szavatolótőke-
szükséglet, illetve minimális szavatoló 
tőkeszükséglet után – auditált adatok 

alapján

  

010 BIZTVDN062
Előző évi változó díj alapja – 

biztosítástechnikai tartalékok után – 
auditált adatok alapján

  

011 BIZTVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 

adatok alapján  
(BIZTVDN071 + BIZTVDN072)

  

012 BIZTVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkeszükséglet után – auditált adatok 
alapján

  

013 BIZTVDN072
Előző évre számított változó díj – 

biztosítástechnikai tartalékok után – 
auditált adatok alapján

  

014 BIZTVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BIZTVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(BIZTVDN08 – BIZTVDN07)
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18.
BIZTFVDN
EGT-állambeli biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 BIZTFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 BIZTFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(mérlegfőösszeg)
  

003 BIZTFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 BIZTFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 BIZTFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 BIZTFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 BIZTFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 BIZTFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 BIZTFVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (BIZTFVDN08 – BIZTFVDN07)
  

19.
BIZTUVDN
Biztosításközvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

 Érték  Mód

 1  2

 a  b

001 BIZTUVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – bruttó 

jutalékbevétel

002 BIZTUVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen – bruttó jutalékbevétel után
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20.
71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71MNYVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 71MNYVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

vagyon piaci értéke
  

003 71MNYVDN03
Tárgynegyedévre számított változó 
díj összesen – vagyon piaci értéke 

után
  

004 71MNYVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 71MNYVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 71MNYVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon 
piaci értéke után – auditált adatok 

alapján
  

007 71MNYVDN07
Előző évre számított változó díj – 

vagyon piaci értéke után – auditált 
adatok alapján

  

008 71MNYVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 71MNYVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(71MNYVDN08 – 71MNYVDN07)

  

21.
71ONYVDN
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71ONYVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 71ONYVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

vagyon piaci értéke
  

003 71ONYVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – vagyon piaci értéke után
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004 71ONYVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 71ONYVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 71ONYVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon piaci 

értéke után – auditált adatok alapján
  

007 71ONYVDN07
Előző évre számított változó díj – vagyon 

piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

008 71ONYVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 71ONYVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(71ONYVDN08 – 71ONYVDN07)

  

22.
71ESPVDN
Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71ESPVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 71ESPVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – vagyon 

könyv szerinti értéke
  

003 71ESPVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – vagyon könyv szerinti értéke 
után

  

 004  71ESPVDN04
 Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 71ESPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 71ESPVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon könyv 

szerinti értéke után – auditált adatok 
alapján

  

007 71ESPVDN07
Előző évre számított változó díj – vagyon 

könyv szerinti értéke után – auditált adatok 
alapján

  

008 71ESPVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
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009 71ESPVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(71ESPVDN08 – 71ESPVDN07)
  

23.
76FNYIVDN
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Tárgynegyedévi érték Mód

1 2

a z

001 76FNYIVDN01
Tárgynegyedév működési napjainak száma 

(nap)
  

002 76FNYIVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon 

piaci értéke)
  

003 76FNYIVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen (vagyon piaci értéke alapján)

  

004 76FNYIVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 76FNYIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 76FNYIVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon piaci 

értéke után – auditált adatok alapján
  

007 76FNYIVDN07
Előző évre számított változó díj – a vagyon 
piaci értéke után – auditált adatok alapján

  

008 76FNYIVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 76FNYIVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(76FNYIVDN08 – 76FNYIVDN07)
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2. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez2. melléklet a …/2023. (… …) MNB rendelethez 

A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblák kitöltési előírásai 

I. Általános kitöltési előírások 

1. Az adatokat ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni. 
2. Elektronikus bevallás esetén a módosított bevallásban az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve  

az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni. 
3. A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblákban a tárgynegyedévi működés napjainak száma sorban az e rendelet 

4. § (3) bekezdése szerint meghatározott, az előző évi működés napjainak száma sorba e rendelet 4. § (4) bekezdése szerint 
meghatározott napok számát kell megadni. 

4. A változó díj mértékének tárgynegyedéven belüli esetleges változása miatt szükséges arányosítást e rendelet 4. § (6) és  
(7) bekezdése szerint, az alábbi képlet alkalmazásával kell elvégezni. 

4.1. Negyedéves változó díj megállapításához: 
(„Felügyeleti változó díj alap” × „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” × („tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti 

változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/90 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” ×  
„Új felügyeleti változó díj mérték” × ((90 nap – „tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése 
előtti utolsó nap közötti napok száma”)/90 nap)) 

4.2. Éves korrekcióhoz: 
(„Felügyeleti változó díj alap” × „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” × („tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj 

hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/360 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” × „Új felügyeleti változó díj 
mérték” × ((360 nap – „tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok 
száma”)/360 nap)) 

II. Részletes kitöltési előírások 

1. Pénzpiac 

1.1. Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet) 

1.1.1. A hitelintézet által fizetendő felügyeleti változó díj mértékét az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti integrált 
hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. § (10) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 208. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.1.2. A HVDN Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A HVDN021 soron kell feltüntetni az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti integrált hitelintézet esetében a Hpt. 79. §  

(2) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 79. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított tőkekövetelmény negyedév végi záró 
állományát. 

A HVDN022 soron kell megjeleníteni a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken 
számított portfólió eszközértéke (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét (napi értékek 
összege/működési napok száma). HVDN03=HVDN031+HVDN032 

A HVDN031 soron kell megadni a HVDN021 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves 
mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HVDN032 soron a HVDN022 soron kimutatott portfólió eszközértéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos 
részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. 

A HVDN04 sorban a tárgyévben a HVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HVDN05–HVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A HVDN061 sorban az auditált adatokból számított tőkekövetelmény előző év végi záró állományát, a HVDN062 sorban  
a kezelt portfólió előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni. HVDN07=HVDN071+HVDN072 

A HVDN071 soron az előző évre, a HVDN061 soron kimutatott tőkekövetelmény után számított felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A HVDN072 soron az előző évre, a HVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti változó 
díjat kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

HVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
HVDN09=HVDN08–HVDN07 
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1.2. EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe 

1.2.1. Az EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Hpt. 208. § (7) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.2.2. HFVDN EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A HFVDN021 soron a negyedév végi mérlegfőösszeg összegét kell feltüntetni. 
A HFVDN022 soron a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított 

portfólió eszközértékének (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét kell megjeleníteni. 
HFVDN03=HFVDN031+HFVDN032 
A HFVDN031 soron kell megadni a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HFVDN032 soron a HFVDN022 soron kimutatott portfólió eszközérték alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HFVDN04 sorban a tárgyévben a HFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HFVDN05–HFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell megadni. 

A HFVDN061 sorban az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát, a HFVDN062 sorban a nettó eszközérték 
előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni. HFVDN07=HFVDN071+HFVDN072 

A HFVDN071 soron az előző évre, a HFVDN061 soron kimutatott mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A HFVDN072 soron az előző évre, a HFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti 
változó díjat kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. 

HFVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
HFVDN09=FVDN08–HFVDN07 

1.3. Pénzügyi vállalkozás 

1.3.1. A pénzügyi vállalkozás – ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 
vállalkozást is – által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (6) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.3.2. PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A PVVDN02 soron a negyedév végi mérlegfőösszeget kell megadni. 
A PVVDN03 sorban a PVVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékének 

negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A PVVDN04 sorban a tárgyévben a PVVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PVVDN05–PVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell megadni. 

A PVVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni. 
A PVVDN07 sorban az előző évre, a PVVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 

megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

PVVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PVVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
PVVDN09=PVVDN08–PVVDN07 

1.4. EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe 

1.4.1. Az EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §  
(8) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.4.2. PVFVDN EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A tábla kitöltésére a PVVDN kódú tábla kitöltésére vonatkozó előírások az irányadók. 
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1.5. Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe 

1.5.1. A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, illetve az ezen típusú EGT-állambeli intézmények 
magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét az Fsztv. 71. § (5), illetve (6) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

1.5.2. PIVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
tábla kitöltése 

A PIVDN02 soron kell a negyedév végi tőkekövetelmény összeget megadni. 
A PIVDN03 soron a PIVDN02 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékének 

negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A PIVDN04 sorban a tárgyévben a PIVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIVDN05–PIVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A PIVDN06 sorban az előző év végi auditált tőkekövetelményt kell szerepeltetni. 
A PIVDN07 sorban az előző évre, a PIVDN06 soron jelentett tőkekövetelmény után számított felügyeleti változó díjat kell 

megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

PIVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PIVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
PIVDN09=PIVDN08–PIVDN07. 

1.5.3. PIFVDN EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó 
díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 

A PIFVDN02 soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg 
összegét. 

A PIFVDN03 sorban a PIFVDN2 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékének 
negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A PIFVDN04 sorban a tárgyévben a PIFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIFVDN05–PIFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A PIFVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni. 
A PIFVDN07 soron az előző évre, a PIFVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 

megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A PIFVDN08 sor az előző évben kiszámított és negyedévente a PIFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
PIFVDN09=PIFVDN08–PIFVDN07 
 

1.6. Hpt. szerinti független közvetítő  

1.6.1. A Hpt. szerinti független közvetítő által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt.  
208. § (9) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.6.2. PUVDN Hpt. szerinti független közvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A PUVDN02 soron a negyedévi bruttó jutalékbevétel összegét kell megadni. A negyedévi bruttó jutalékbevétel  

a tárgyidőszakra járó szerzési, fenntartási és a céljutalék összege, amiből nem kell levonni a tárgyidőszakra járó, de be nem folyt 
szerzési jutalék összegét és a tárgyidőszaki sztornó tételeket  

A PUVDN03 sorban a PUVDN02 soron feltüntetett bruttó jutalékbevétel alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 
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2. Tőkepiac 

2.1. Befektetési vállalkozás 

2.1.1. A befektetési vállalkozás által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (1) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

2.1.2. BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BVVDN021 soron a tőkekövetelmény negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni. 
A BVVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell 

szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVVDN03=BVVDN031+BVVDN032 
A BVVDN031 soron kell megadni a BVVDN21 soron jelentett tőkekövetelmény alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN032 soron a BVVDN022 soron kimutatott kezelt portfólió alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos részét 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN04 sorban a tárgyévben a BVVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVVDN05–BVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BVVDN061 soron az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értékét kell szerepeltetni. 
A BVVDN062 soron a kezelt portfólió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értékét kell jelenteni. 
BVVDN07=BVVDN071+BVVDN072 
A BVVDN071 soron az előző évre, auditált adatokból számított BVVDN061 sorban jelentett tőkekövetelmény után számított 

felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen 
bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN072 soron az előző évre, a BVVDN062 sorban szereplő kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni. 

A BVVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVVDN03 sorban bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell jelenteni. 

BVVDN09=BVVDN08–BVVDN07 

2.2. EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe 

2.2.1. Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Bszt. 157. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.2.2. BVFVDN EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BVFVDN021 soron a mérlegfőösszeg negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni. 
A BVFVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát 

kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVFVDN03=BVFVDN031+BVFVDN032 
A BVFVDN031 soron kell megadni a BVFVDN021 soron jelentett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítás. 

A BVFVDN032 soron a BVFVDN022 soron szereplő kezelt portfólió alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos részét 
kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti változó díj mértékének változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVFVDN04 sorban a tárgyévben a BVFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVFVDN05–BVFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BVFVDN061 soron az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát kell szerepeltetni. 
A BVFVDN062 soron a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell szerepeltetni. 
BVFVDN07=BVFVDN071+BVFVDN07 
A BVFVDN071 soron az előző évre, a BVFVDN061 soron jelentett auditált mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó 

díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVFVDN072 soron az előző évre, a BVFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A BVFVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell jelenteni. 

BVFVDN09=BVFVDN08–BVFVDN07 
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2.3. Befektetési alap 

2.3.1. A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.3.2. ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
Az ALAPVDN00001 soron a táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összegét kell szerepeltetni, ahol az „xxx” három 

számjegyet jelöl. 
Az alapkezelő által kezelt befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegy sorozatonként szükséges jelenteni (mintaként, 

ha egy Alap 3 befektetési jegy sorozatot is kibocsátott, akkor 3 blokk kitöltése szükséges). 
Az ALAPVDN001 Alap és sorozat mezőben a beazonosításhoz szükséges teljes név beírása szükséges az 1. oszlopban  

(pl. Minta alap A sorozat), valamint a sorozat ISIN kódjának feltüntetése a 2. oszlopban. 
Az ALAPVDN00102 soron a befektetési alap ALAPVDN001-ben megjelölt sorozatának forintra átszámított nettó 

eszközértékének negyedéves átlagát kell szerepeltetni. Az eszközérték összátlagának meghatározásához a munkanapokat és 
munkaszüneti napokat is szükséges figyelembe venni. 

Az ALAPVDN00103 soron az ALAPVDN00102 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő felügyeleti változó díj 
időarányos részét kell jelenteni. Egy negyedév tekintetében az ALAPVDN00102 soron jelentett eszközérték felügyeleti változó 
díj mértékkel megszorzott értékének egynegyedét szükséges időarányos résznek tekinteni. 

Az ALAPVDN00104 sort üresen kell hagyni. 
Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó ALAPVDN00105–ALAPVDN00111 sorokat kizárólag  

a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 
Az ALAPVDN00106 soron az alap ALAPVDN001-ben megjelölt sorozatának forintra átszámított nettó eszközértékének éves 

átlagát kell jelenteni. 
Az ALAPVDN00107 soron az ALAPVDN00106 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 

szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

Az ALAPVDN00108 soron az előző évben kiszámított és negyedévente az ALAPVDN00103 soron bevallott felügyeleti változó 
díjak összegét kell jelenteni. 

ALAPVDN00109=ALAPVDN00108–ALAPVDN00107 
Az ALAPVDN00110, ALAPVDN001101, ALAPVDN001102, ALAPVDN00111 sorokat üresen kell hagyni. 

2.4. Befektetési alapkezelő 

2.4.1. A befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (3) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

2.4.2. AKVDN Befektetési alapkezelő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
Az AKVDN02 soron a kezelt portfólió nettó eszközértékének tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek 

összege/működési napok száma). 
Az AKVDN03 soron az AKVDN02 sorban jelentett kezelt portfólió nettó eszközértéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen 
bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

Az AKVDN04 sorban a tárgyévben a AKVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó AKVDN05–AKVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

Az AKVDN06 sorban a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértékét kell 
szerepeltetni. 

Az AKVDN07 sorban az AKVDN06 sorban jelentett kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke alapján számított felügyeleti 
változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. 

Az AKVDN08 sorban az előző évben kiszámított és negyedévente az AKVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell szerepeltetni. 

AKVDN09=AKVDN08–AKVDN07 

2.5. EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe 

2.5.1. Az EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Kbftv. 162. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.5.2. AKFVDN EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A tábla kitöltése során az AKVDN kódú tábla kitöltésére vonatkozó előírások az irányadók. 
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2.6. EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe 

2.6.1. Az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.6.2. SZPVDN EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
Az SZPVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget. 
Az SZPVDN03 sorban kell megadni az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

Az SZPVDN04 sorban a tárgyévben az SZPVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó SZPVDN05–SZPDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

Az SZPVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell 
szerepeltetni. 

SZPVDN09=SZPVDN08–SZPVDN07 

2.7. Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe 

2.7.1. A tőzsde, illetve az EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét 
a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.7.2. TOZSDEVDN Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A TOZSDEVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A TOZSDEVDN03 sorban kell megadni a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti 

változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén 
a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A TOZSDEVDN04 sorban a tárgyévben a TOZSDEVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó TOZSDEVDN05–TOZSDEVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A TOZSDEVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a TOZSDEVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg 
alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

TOZSDVDN09=TOZSDEVDN08–TOZSDEVDN07 

2.8. Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe 

2.8.1. A központi értéktár, illetve az EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti 
változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.8.2. KETVDN Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
tábla kitöltése 

A KETVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A KETVDN03 sorban kell megadni a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A KETVDN04 sorban a tárgyévben a KETVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KETVDN05–KETVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A KETVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

KETVDN09=KETVDN08–KETVDN07 
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2.9. Központi szerződő fél  

2.9.1. A központi szerződő fél által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

2.9.2. KSZFVDN Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A KSZFVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A KSZFVDN03 sorban kell megadni a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A KSZFVDN04 sorban a tárgyévben a KSZFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak 
összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KSZFVDN05–KSZFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A KSZFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

KSZFVDN09=KSZFVDN08–KSZFVDN07 

3. Biztosítási piac 

3.1. Biztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület 

3.1.1. A biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület – a Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-
egyesület kivételével, amely felügyeleti változó díjat a Bit. 326. §-a alapján nem fizet – által fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékét a Bit. 326. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni.  

3.1.2. BIZTVDN Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves) tábla kitöltése 

A BIZTVDN021 sorban a negyedévben jelentett szavatolótőke-szükségletet, illetve a Bit. Hatodik Része hatálya alá tartozó 
biztosító esetében a minimális szavatolótőke-szükségletet kell szerepeltetni. 

A BIZTVDN022 soron kell jelenteni a biztonságtechnikai tartalékok negyedév végi könyv szerinti értékét. 
BIZTVDN03=BIZTVDN031+BIZTVDN032. 
A BIZTVDN031 soron a BIZTVDN021 sorban jelentett tőkeszükséglet alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BIZTVDN032 soron a BIZTVDN021 sorban kimutatott biztonságtechnikai tartalék alapján fizetendő felügyeleti változó díj 
éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BIZTVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTVDN05–BIZTVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BIZTVDN061 sorban a szavatolótőke-szükséglet, illetve a Bit. Hatodik Része hatálya alá tartozó biztosító esetében  
a minimális szavatolótőke-szükséglet auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni. 

A BIZTVDN062 sorban biztosítástechnikai tartalékok auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni. 
BIZTVDN07=BIZTVDN071+BIZTVDN072 
A BIZTVDN071 sorban a BIZTVDN061 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított felügyeleti változó díjat kell 

jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A BIZTVDN072 soron a BIZTVDN062 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, 
figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges 
arányosítást. 

A BIZTVDN08 soron az előző évre számított, és negyedévente a BIZTVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj összegét 
kell jelenteni. 

BIZTVDN09=BIZTVDN08–BIZTVDN07 
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3.2. EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe 

3.2.1. Az EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bit. 326. §  
(2) bekezdése alapján kell meghatározni.  

3.2.2. BIZTFVDN EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla 
kitöltése 

A BIZTFVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget. 
A BIZTFVDN03 sorban kell megadni a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó 

díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén 
a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A BIZTFVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTFVDN05–BIZTFVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BIZTFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a BIZTFVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg 
alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

BIZTFVDN09=BIZTFVDN08–BIZTFVDN07 

3.3. Biztosításközvetítő  

3.3.1. A Biztosításközvetítő többes ügynök és alkusz, valamint az EGT-állambeli székhellyel rendelkező többes ügynöki  
és alkuszi tevékenységet végző biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékét a Bit. 436. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni.  

 
3.3.2. BIZTUVDN Biztosításközvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BIZTUVDN02 soron a negyedévi bruttó jutalékbevétel összegét kell megadni. A bruttó jutalékbevétel a következő tételek 

összege: a tárgyidőszakban közvetített szerződések után járó szerzési jutalék vagy díjazás bruttó összege, a tárgyidőszakra járó 
fenntartási jutalékbevétel vagy díjazás bruttó összege és a tárgyidőszakra járó céljutalékbevétel, vagy célhoz kötött díjazás 
bruttó összege. Ebből az összegből nem kell levonni a tárgyidőszakban be nem folyt jutalék vagy díjazás összegét, a megbízott 
biztosításközvetítőnek fizetett jutalék vagy díjazás összegét és a sztornó tételeket. 

A BIZTUVDN03 sorban a BIZTUVDN02 soron feltüntetett bruttó jutalékbevétel alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

 

4. Pénztári piac 

4.1. Magánnyugdíjpénztár 

4.1.1. A magánnyugdíjpénztár által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét az Mpt. 116. § (5) bekezdése alapján kell 
meghatározni. 

4.1.2. 71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A 71MNYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni. 
A 71MNYVDN03 soron a 71MNYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 71MNYVDN04 sorban a tárgyévben a 71MNYVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71MNYVDN05–71MNYVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A 71MNYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével. 
A 71MNYVDN07 soron a 71MNYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 

jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 71MNYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71MNYVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj 
összegét kell szerepeltetni. 

71MNYVDN09=71MNYVDN08–71MNYVDN07 
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4.2. Önkéntes nyugdíjpénztár 

4.2.1. Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. § (6) bekezdése alapján 
kell meghatározni.  

4.2.2. 71ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A 71ONYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni. 
A 71ONYVDN03 soron a 71ONYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 71ONYVDN04 sorban a tárgyévben a 71ONYVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ONYVDN05–71ONYVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A 71ONYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével. 
A 71ONYVDN07 soron a 71ONYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell jelenteni, 

figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges 
arányosítást. 

A 71ONYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ONYVVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj 
összegét kell szerepeltetni. 

71ONYVDN09=71ONYVDN08–71ONYVDN07 

4.3. Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár 

4.3.1. Az egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár által fizetendő felügyeleti 
változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. § (6) bekezdése alapján kell meghatározni.  

4.3.2. 71ESPVDN Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves) tábla kitöltése 

A 71ESPVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi könyv szerinti értékét kell jelenteni. 
A 71ESPVDN03 sorban a 71ESPVDN02 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 71ESPVDN04 sorban a tárgyévben a 71ESPVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ESPVDN05–71ESPVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A 71ESPVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével. 
A 71ESPVDN07 sorban a 71ESPVDN06 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 

jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 71ESPVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ESPVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj 
összegét kell szerepeltetni. 

71ESPVDN09=71ESPVDN08–71ESPVDN07 

4.4. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

4.4.1. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő változó díj éves mértékét az Fnyt.  
71. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.  

4.4.2. 76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A 76FNYIVDN02 soron a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci értékét kell jelenteni. 
A 76FNYIVDN03 sorban a 76FNYIVDN02 sorban jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 76FNYIVDN04 sorban a tárgyévben a 76FNYIDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 76FNYIVDN05–76FNYIVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 
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A 76FNYIVDN06 sorban kell jelenteni a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított, auditált adatok 
szerinti piaci értékét. 

A 76FNYIVDN07 soron a 76FNYIVDN06 soron jelentett vagyon piaci szerinti értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 76FNYIVDN08 soron a 76FNYIVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj összegét kell szerepeltetni. 
76FNYIVDN09=76FNYIVDN08–76FNYIVDN07 

3. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj megfizetésekor feltüntetendő pénzforráskódok

Pénzforráskód Jelentése

1.  ALAP befektetési alap

2.  ALAPKEZ befektetési alapkezelő

3.  ALKUSZ független biztosításközvetítő (alkusz)

4.  ARUT_SZOL árutőzsdei szolgáltató

5.  ARUTOZSDE árutőzsde

6.  BANK bank, szakosított hitelintézet

7.  BANK_KEPV bank képviselet

8.  BEF_SZOLG befektetési szolgáltató

9.  BEF_VALL befektetési vállalkozás

10.  BEV_FK EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

11.  BEV_FKK harmadik országbeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

12.  BIZT_EGYE biztosító, viszontbiztosító egyesület

13.  BIZT_FIOK külföldi biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

14.  BIZT_FKFK
EGT-állambeli független biztosításközvetítő (alkusz), biztosításközvetítő többes 
ügynök magyarországi fióktelepe

15.  BIZT_SZOV biztosító, viszontbiztosító szövetkezet

16.  BIZT_TARS biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság

17.  BIZT_TOBB biztosításközvetítő többes ügynök

18.  ELSZHAZ elszámolóház

19.  EP_UGYNOK tőkepiaci függő ügynök

20.  ERTEKTOZS értéktőzsde

21.  FIOK EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

22.  FIOK_K harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

23.  FKÖZVETÍT Hpt. szerinti alkusz

24.  FOGL_NYSZ foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

25.  HITSZOV hitelszövetkezet

26.  HOLDING pénzügyi holding társaság

27.  KOCK_ALAP kockázati tőkealap

28.  KOZRAKTAR közraktár

29.  KSZF központi szerződő fél

30.  MAG_NYUG magánnyugdíjpénztár

31.  ONK_EGESZ önkéntes egészségpénztár

32.  ONK_NYUG önkéntes nyugdíjpénztár
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33.  ONK_ONS önkéntes önsegélyező pénztár

34.  ONK_EÖP önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár

35.  P_TÖBBES Hpt. szerinti többes ügynök

36.  PENZFELD pénzfeldolgozó

37.  PENZFFIOK pénzforgalmi intézmény fióktelepe

38.  PENZFORG pénzforgalmi intézmény

39.  PU_VALL
pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális 
szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is

40.  PUV_FIOK EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe

41.  PUV_FIOKK harmadik országbeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe

42.  SZABPIAC szabályozott piac

43.  SZARM származékos piac

44.  TAKSZOV takarékszövetkezet

45.  TÖBB_KÖZV többes kiemelt közvetítő

46.  EPENZKIBOCS elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

47.  EPENZKIBOCS_FT elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az építési és közlekedési miniszter 1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelete
a járműkategóriák megnevezésének változásával, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos 
megvizsgálásával, valamint a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyásával összefüggő egyes 
közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 11.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § (1) A  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a  továbbiakban: ER.) 11.  § 
(3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba 
helyezés előtti vizsgálat napjától számított)
„b) a  motorkerékpárnál, a  T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b és T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági 
vontatónál, a  3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, a  „méhesházas” 
különleges felépítményű gépkocsinál és ilyen felépítményű pótkocsinál, továbbá a  motorkerékpár, 
a  személygépkocsi, a  T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b és T5 járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató 
pótkocsijánál
ba) új jármű esetében négy évben,
bb) használt jármű esetében az  első használatba vétel  évét követő három naptári  éven belül három  évben, 
három naptári éven túl két évben,”
(kell meghatározni.)

 (2) Az ER. 11. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba 
helyezés előtti vizsgálat napjától számított)
„e) OT betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1, T1a, T2, T2a, T3, T3a, 
T4, T4.1a, T4.2a, T4.3a járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó 
mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben,”
(kell meghatározni.)

2. § (1) Az ER. 31. § (1) bekezdése a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„9. a  2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  járműkategória-megnevezéseket érintő, 
a típusjóváhagyással kapcsolatos jogszabályok módosításaiból eredő változásai tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2021. június 29-i (EU) 2021/1716 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek, valamint
10. a  2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek egyes járműkategória-megnevezések naprakésszé 
tétele, valamint az  e-segélyhívónak az  irányelv I. és III.  mellékletében szereplő megvizsgálandó tételeknek, 
módszereknek, hibaokoknak és hiányosságok értékelésének listájára történő felvétele tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. július 9-i (EU) 2021/1717 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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 (2) Az ER. 31. § (2) bekezdése a következő 57. és 58. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„57. a  gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló 
műszaki egységeinek az  általános biztonság, továbbá az  utasok és a  veszélyeztetett úthasználók védelme 
tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az  (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a  78/2009/EK, a  79/2009/EK és a  661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  631/2009/EK,  
a  406/2010/EU, a  672/2010/EU, az  1003/2010/EU, az  1005/2010/EU, az  1008/2010/EU, az  1009/2010/EU,  
a  19/2011/EU, a  109/2011/EU, a  458/2011/EU, a  65/2012/EU, a  130/2012/EU, a  347/2012/EU, a  351/2012/EU, 
az  1230/2012/EU és az  (EU) 2015/166 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i 
(EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
58. az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a járműveknek, valamint a járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az  általános felépítésre vonatkozó jellemzők és a  biztonság 
tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. március 31-i (EU) 2021/535 bizottsági végrehajtási 
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. § (1) Az ER. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az ER. 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az ER. A. Függeléke a 3. melléklet szerint módosul.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

4. §  A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 121. §-a a következő 60. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„60. a  gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló 
műszaki egységeinek az  általános biztonság, továbbá az  utasok és a  veszélyeztetett úthasználók védelme 
tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az  (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a  78/2009/EK, a  79/2009/EK és a  661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  631/2009/EK,  
a  406/2010/EU, a  672/2010/EU, az  1003/2010/EU, az  1005/2010/EU, az  1008/2010/EU, az  1009/2010/EU,  
a  19/2011/EU, a  109/2011/EU, a  458/2011/EU, a  65/2012/EU, a  130/2012/EU, a  347/2012/EU, a  351/2012/EU, 
az  1230/2012/EU és az  (EU) 2015/166 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i 
(EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. §  Az MR. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. §  Az MR.
a) 6. § (6) bekezdés a) pontjában az „a) pontja” szövegrész helyébe az „a) és c) pontja” szöveg,
b) 6.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a „ba), bb), ca) és cb)  pontjába” szövegrész helyébe a „ba), bb), c), ca) és 

cb) pontjába” szöveg,
c) 6.  § (7)  bekezdésében az „aa), ca)  alpontjába és a  (3)  bekezdés a)  pontjába, ba), bb), ca) és cb)  alpontjába” 

szövegrész helyébe az  „aa), ba), bb), ca)  alpontjába és a  (3)  bekezdés a)  pontjába, ba), bb), c), ca) és 
cb) alpontjába” szöveg

lép.

3. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló  
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása

7. §  A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.)  
KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed
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a) a magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriába sorolt gépjárműre, továbbá 
T5, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b kategóriába sorolt járműre,
b) a környezetvédelmi felülvizsgálatban közreműködő tanúsító szervezetre és a felülvizsgálatot végző személyre,
c) a környezetvédelmi felülvizsgálati tevékenység ellenőrzését végzőre.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a muzeális jellegű gépjárműre,
b) a kizárólag belföldön üzemben tartott T5, T1b, T2b, T3b, T4b, T4.1b, T4.2b, T4.3b kategóriába tartozó gépjárműre,
c) az 1980. január 1. előtt első alkalommal forgalomba helyezett dízelmotorral meghajtott gépjárműre, valamint
d) az 5E, 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárműre.
(3) A  Magyar Honvédség, a  nemzetbiztonsági szolgálatok és a  rendvédelmi szervek járművére a  rendelet hatálya 
annyiban terjed ki, amennyiben a honvédelemért felelős, illetve az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter 
– a közlekedésért felelős miniszterrel, a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel, valamint a környezetvédelemért 
felelős miniszterrel egyetértésben – e rendeletben foglaltaktól eltérően nem rendelkezik.”

8. §  A KR. 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a  gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a  2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az  azt módosító 
2021. július 9-i (EU) 2021/1717 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

10. § (1) Ez a rendelet
a) a  2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  járműkategória-megnevezéseket érintő, 

a  típusjóváhagyással kapcsolatos jogszabályok módosításaiból eredő változásai tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. június 29-i (EU) 2021/1716 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek és

b) a  2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek egyes járműkategória-megnevezések naprakésszé 
tétele, valamint az  e-segélyhívónak az  irányelv I. és III.  mellékletében szereplő megvizsgálandó tételeknek, 
módszereknek, hibaokoknak és hiányosságok értékelésének listájára történő felvétele tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. július 9-i (EU) 2021/1717 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a rendelet

a) a  gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és 
önálló műszaki egységeinek az  általános biztonság, továbbá az  utasok és a  veszélyeztetett úthasználók 
védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
és a  631/2009/EK, a  406/2010/EU, a  672/2010/EU, az  1003/2010/EU, az  1005/2010/EU, az  1008/2010/EU, 
az 1009/2010/EU, a 19/2011/EU, a 109/2011/EU, a 458/2011/EU, a 65/2012/EU, a 130/2012/EU, a 347/2012/EU, 
a  351/2012/EU, az  1230/2012/EU és az  (EU) 2015/166 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2019. november 27-i (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az  (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  járműveknek, valamint a  járművek 
rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános felépítésre vonatkozó jellemzők 
és a biztonság tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. március 31-i 
(EU) 2021/535 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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1. melléklet az 1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelethez

 1. Az ER. 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt 1. táblázat A:26 mezője helyébe a következő mező lép:

(A

1.
A műszaki vizsgálat elvégzése céljából 

minimálisan előírt berendezések

2. Járművek)

(26.)

4. Az N kategóriából 
származtatott különleges 
gépjárművek, valamint a T1b, 
T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b és 
T5 járműkategória

 2. Az ER. 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt 1. táblázat C:29 és C:30 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C

1.
A műszaki vizsgálat elvégzése céljából 

minimálisan előírt berendezések

2. Kategória)

(29.
N2, N3, T1b, T2b, T3b, T4.1b, 
T4.2b, T4.3b, T5

30.)
N2, N3, T1b, T2b, T3b, T4.1b, 
T4.2b, T4.3b, T5

 3. Az ER. 5. számú melléklet 5. pont 5.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 742.1–742.14. sorral egészül ki:

(A B C D E F

1. Sorszám Módszer/eszköz Hiba okok A hiányosságok értékelése

2. Kisebb Komoly Veszélyes)

742.1. 7.13. e-segélyhívó (ha be van szerelve, az uniós típusjóváhagyási jogszabályoknak megfelelően)

742.2.

7.13.1. Beszerelés és 
konfiguráció

Szemrevételezés, 
amelyet  
– amennyiben 
a jármű műszaki 
jellemzői lehetővé 
teszik, és a szükséges 
adatok rendelkezésre 
állnak – elektronikus 
interfész 
használatával 
egészítenek ki

a) Hiányzó rendszer 
vagy alkatrész.

X

742.3.
b) Hibás 
szoftververzió.

X

742.4.
c) Helytelen 
rendszerkódolás.

X
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742.5.

7.13.2. Állapot

Szemrevételezés, 
amelyet  
– amennyiben 
a jármű műszaki 
jellemzői lehetővé 
teszik, és a szükséges 
adatok rendelkezésre 
állnak –  
elektronikus interfész 
használatával 
egészítenek ki

a) Sérült rendszer 
vagy alkatrészek.

X

742.6.

b) Az e-segélyhívó 
hibajelző lámpája 
a rendszer hibáját 
jelzi.

X

742.7.

c) Az e-segélyhívó 
elektronikus 
vezérlőegységének 
meghibásodása.

X

742.8.

d) A mobil hálózati 
kommunikációs 
eszköz 
meghibásodása.

X

742.9. e) A GPS-jel hibája. X

742.10.

f ) A hangjelzést 
kibocsátó alkatrészek 
nincsenek 
csatlakoztatva.

X

742.11.

g) Nem 
csatlakoztatott 
áramforrás vagy 
elégtelen töltés.

X

742.12.

h) A rendszer 
az elektronikus 
járműinterfészen 
keresztül hibát jelez.

X

742.13.

7.13.3. Teljesítmény

Szemrevételezés, 
amelyet  
– amennyiben 
a jármű műszaki 
jellemzői lehetővé 
teszik, és a szükséges 
adatok rendelkezésre 
állnak –  
elektronikus interfész 
használatával 
egészítenek ki

a) Helytelen 
minimális 
adatkészlet (MSD).

X

742.14.

b) A hangjelzést 
kibocsátó alkatrészek 
nem működnek 
rendben.

X

2. melléklet az 1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelethez

 1. Az ER. 10. számú melléklet I. rész 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. E  melléklet alkalmazásában „jármű” az  A. Függelék A/2. számú mellékletében, a  B. függelék I. rész 1.  cikk 
(2)  bekezdésében és a  C. függelék C/2.  melléklet A. fejezet 1.  pontjában az  L1e–L7e járműkategóriába sorolt 
motorkerékpár, az  M1, M2 és M3, az  N1, N2 és N3 járműkategóriába sorolt gépkocsi, a  T1b, T2b, T3b, T4.1b, 
T4.2b, T4.3b és T5 járműkategóriába sorolt mezőgazdasági vontató, továbbá az  O1, O2, O3 és O4 járműkategória 
valamelyikébe sorolt pótkocsi.”
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 2. Az ER. 10. számú melléklet I. rész 2. pont 2.15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.15. Minden naptári  évben az  M2, M3, az  N2, N3, az  O3, O4 és a  T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b 
járműkategóriákhoz tartozó nyilvántartott járműállomány legalább 5%-án elsődleges közúti műszaki ellenőrzést kell 
végezni.”

 3. Az ER. 10. számú melléklet V. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Járműkategória

a) N2(a) (3,5 és 12 t között)    o

b) N3(a) > (12 t felett)    o

c) O3(a) > (3,5 és 10 t között)    o

d) O4(a) > (10 t felett)    o

e) M2(a) > (> 9 ülés(b), legfeljebb 5 t)    o

f ) M3(a) > (> 9 ülés(b), 5 t felett)    o

g) T1b    o

h) T2b    o

i) T3b    o

j) T4.1b    o

k) T4.2b    o

l) T4.3b    o

m) T5    o

n) Egyéb járműkategóriák: (kérjük, pontosítsa)    o”

3. melléklet az 1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelethez

Az ER. A. Függelék 2. cikke a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  közlekedési hatóság 2022. július 6-át követően a  járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki 
egységek vonatkozásában a  2019. november 27-i (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. és 
16. cikke szerint jár el.
(9) Az e Függelékben meghatározott típusjóváhagyási eljárások során 2022. július 6-át követően a 2021. március 31-i 
(EU) 2021/535 bizottsági végrehajtási rendelet 3–13. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.”

4. melléklet az 1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelethez

Az MR. 1. számú melléklete az  1. számú „Jóváhagyási kötelezettségek” című táblázatot követően a  következő 
1. ponttal egészül ki:
„1. Az  M, N, O kategóriájú járművekre, valamint az  ilyen járművekhez tervezett és gyártott rendszerekre, 
alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó, típusjóváhagyáshoz megkövetelt ENSZ-előírásokat 
2022.  július 6-át követően – az  1/A. táblázatban foglaltaktól eltérően – a  2019. november 27-i (EU)  2019/2144 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. melléklete határozza meg.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1005/2023. (I. 19.) Korm. határozata
a Vajszló Nagyközséget érintő infrastrukturális beruházáshoz nyújtandó többlettámogatásról

A Kormány
 1. egyetért a  Vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról 

szóló 1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozatban biztosított forráson felül további 253 125 000 forint támogatás 
biztosításával Vajszló Nagyközség Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére annak érdekében, 
hogy az infrastruktúra fejlesztés sikeresen megvalósulhasson;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
1.  melléklet (a  továbbiakban: Kvtv.) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az  5. Vajszló 
Nagyközség Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés többletkiadásainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Vajszló központtal megvalósuló szennyvízelvezetési 

beruházás támogatása érdekében – 253 125 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 
cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 5. Vajszló Nagyközség Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés 
többletkiadásainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerint átcsoportosított forrás terhére külön pályázat és kérelem 

benyújtása nélkül egyedi támogatást nyújtson az  Önkormányzat részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1005/2023. (I. 19.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

401751 5 Vajszló Nagyközség Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés többletkiadásainak támogatása 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 253 125 000

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -253 125 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 253 125 000 253 125 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1006/2023. (I. 19.) Korm. határozata
a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi  
„Mindszenty Út” megvalósítása elnevezésű projekt keretében a volt Tiszti klub felújítása megvalósításához 
kapcsolódó járulékos feladatok ellátásáról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 7.  pontja végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi „Mindszenty Út” 

megvalósítása elnevezésű projekt keretében a  volt Tiszti klub felújítására irányuló beruházás (a továbbiakban: 
Beruházás) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata általi megvalósításával;

 2. az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11.  § (1)  bekezdésében 
foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a  Beruházás megvalósítása során az  állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni;

 3. egyetért az  1. és a  2.  pontban meghatározottakra tekintettel a  Beruházás megvalósítására irányuló feltételes 
közbeszerzési eljárás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő lefolytatásával.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.
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