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2016. évi XLIV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

I. FEJEZET 
A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARÁRÓL, A KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGRŐL,  
VALAMINT A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

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

1. § (1) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény hatálya kiterjed)
„c) a könyvvizsgáló cégre és a könyvvizsgálói hálózat tagjára,”

 (2) A Kkt. 1. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény hatálya kiterjed)
„g) a külföldön tevékenységi engedéllyel rendelkező könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló gazdálkodóra, ha Magyarországon 
kíván jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végezni, valamint”

2. § (1) A Kkt. 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„22. Nemzetközi könyvvizsgálati standardok: az  IFAC által a  Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó 
Szolgáltatási Standardok Testületen [International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB)] keresztül 
kibocsátott Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok [International Standards on Auditing (ISA)], 1. sz. Nemzetközi 
Minőségellenőrzési Standard és más kapcsolódó standardok, amelyek a  jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódnak.”

 (2) A Kkt. 2. §-a a következő 28–30. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„28. Illetékes hatóság: a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 10. pontja szerinti szerv.
29. Fő könyvvizsgáló partner
a) az a kamarai tag könyvvizsgáló, akit a könyvvizsgáló cég meghatározott könyvvizsgálói megbízatás tekintetében 
a könyvvizsgáló cég nevében elvégzendő jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat elsőrendű felelőseként 
jelölt ki, vagy
b) csoportkönyvvizsgálat esetében legalább az  a  kamarai tag könyvvizsgáló, akit a  könyvvizsgáló cég a  csoport 
szintjén a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat elvégzésének elsőrendű felelőseként jelölt ki, és 
az a kamarai tag könyvvizsgáló, akit a jelentős leányvállalatok szintjén elsőrendű felelősként jelöltek ki, vagy
c) az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a független könyvvizsgálói jelentést aláírja.
30. Szoros kapcsolat: a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elfogadott piaci gyakorlatok, az árualapú 
származtatott ügyletekre vonatkozó bennfentes információ fogalommeghatározása, a  bennfentesek jegyzékének 
összeállítása, a vezető tisztségviselők ügyleteinek bejelentése és a gyanús ügyletek bejelentése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló 2004/72/EK bizottsági irányelv 1. cikk (2) bekezdése szerinti fogalom.”

3. § (1) A Kkt. 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamara)
„b) közfelügyeleti hatóság jóváhagyásával megalkotja és naprakészen tartja a könyvvizsgálati, valamint az átvilágítási 
megbízásokra, a bizonyosságot nyújtó megbízásokra, a kapcsolódó szolgáltatásokra és a belső minőségellenőrzésre, 
könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek belső szervezetére és a  könyvvizsgáló munka megszervezésére vonatkozó 
nemzeti standardokat,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Kkt. 4. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamara a tagok képviseletében különösen az alábbi feladatokat látja el:)
„b) működteti a  kamarai tag könyvvizsgálók és a  könyvvizsgáló cégek jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenysége minőségbiztosításának rendszerét azon kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló 
cégek tekintetében, akik/amelyek nem látnak el közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,”

4. §  A Kkt. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni – az  e  törvényben 
foglaltak figyelembevételével – a következő ügyekben:)
„b) felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába, valamint az abból való törlés,”

5. §  A Kkt. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § Amennyiben a kamara a kamarai hatósági eljárás során a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott 
határozatot, az  ügyfelet nem illeti meg a  kérelmezett tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának joga és 
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a hatóság mulasztására vonatkozó általános 
szabályait kell alkalmazni.”

6. §  A Kkt. I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„A közfelügyeleti hatóság jogállása, feladatai
9/D.  § (1) A  2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a  végső felelősséggel rendelkező 
illetékes hatóságnak a közfelügyeleti hatóság minősül.
(2) A  kamarai tag könyvvizsgálók és a  könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele, a  harmadik országbeli 
könyvvizsgálók és harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékbe vétele, a fegyelmi eljárások és a nem 
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítása tekintetében a közfelügyeleti hatóság 
feladatait az e törvényben foglaltak és a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján – a közfelügyeleti 
hatóság végső felelőssége mellett – a kamara látja el.
9/E.  § Az  537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alkalmazásában 
a közfelügyeleti hatóság minősül illetékes hatóságnak.
9/F. § (1) Az ügyfél kérelmére indított közfelügyeleti hatóság által lefolytatott eljárásért – a (2) bekezdés kivételével – 
az ügyfélnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díj a közfelügyeleti hatóság bevétele. 
Az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni
a) a 9/G. § (1) bekezdés szerinti igazolás kiadásáért,
b) a 35. § szerinti engedélyezési eljárásért,
c) a 49. § szerinti minősítés visszavonására irányuló kérelem elbírálásáért, és
d) a 68. § (1) bekezdés szerinti engedély kiadásáért.”

7. §  A Kkt. II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Könyvvizsgálói tevékenység igazolása
9/G.  § (1) A  közfelügyeleti hatóság a  természetes személy kérelmére igazolja, hogy a  kérelmező jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet folytathat, amennyiben
a) rendelkezik az e törvényben meghatározott okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel,
b) a  kérelem benyújtását megelőző egy éven belül sikeresen teljesítette a  szakmai kompetencia vizsgát, ha 
e kötelezettség alól a 104. § (2) bekezdése alapján nem mentesül, és
c) nem áll fenn vele szemben a 9/H. §-ban meghatározott kizáró ok.
(2) Kérelmére az  (1)  bekezdés szerinti igazolást kell kiállítani annak a  természetes személynek, aki igazolja, hogy 
az Európai Gazdasági Térség valamely államának arra illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik, valamint az  e  törvényben 
meghatározott különbözeti vizsgát sikeresen teljesítette, és nem áll fenn vele szemben a 9/H. §-ban meghatározott 
kizáró ok.
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9/H. § Nem adható meg az 9/G. § (1) bekezdés szerinti igazolás, annak a természetes személynek,
a) aki büntetett előéletű,
b) aki büntetlen előéletű, de akinek a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős ítéletében megállapította,
ba) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén 
a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
bb) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén 
a mentesítés beálltától számított tíz évig,
bc) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a büntetőjogi 
mentesítés beálltától számított nyolc évig,
c) aki az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéshez kötött tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt áll,
d) aki cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen,
e) akit a  kamarából fegyelmi eljárás keretében kizártak, az  erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 
három évig,
f ) akit minőségellenőrzési eljárás vagy kamarai minőségellenőrzési eljárás során a  jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától meghatározott ideig eltiltottak, az erről szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől a határozatban szereplő időtartamig,
g) aki az  életmódja vagy magatartása miatt a  könyvvizsgálói hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra 
érdemtelen,
h) aki a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltás hatálya alatt áll.
9/I. § (1) A természetes személy az igazolás megadása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn a 9/H. § a)–c) pontjában valamint a 9/K. §  (1) bekezdésében 
meghatározott körülmény, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv 
a közfelügyeleti hatóság részére – annak a közfelügyeleti hatóság 9/G. § (1) bekezdés szerinti igazolás megadása iránti 
kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az  adatigénylés során a  közfelügyeleti 
hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(2) A kamarai tagsági viszony fennállása alatt a közfelügyeleti hatóság a  lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében 
ellenőrzi azt is, hogy a könyvvizsgálóval szemben fennáll-e a 9/H. § a)–c) pontjában, valamint a 9/K. § (1) bekezdésében 
meghatározott körülmény. A  hatósági ellenőrzést folytató közfelügyeleti hatóság a  hatósági ellenőrzés céljából 
adatot igényelhet a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az  adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy 
a könyvvizsgálóval szemben fennáll-e a 9/H. § a)–c) pontjában, valamint a 9/K. § (1) bekezdésében meghatározott 
körülmény.
9/J. § (1) Kérelmére a 9/G. § (1) bekezdés szerinti igazolást ki kell állítani annak a természetes személynek, aki megfelel 
az alábbi feltételeknek:
a) nem tartozik a 9/G. § (2) bekezdésének hatálya alá,
b) igazolja, hogy rendelkezik egy harmadik ország arra illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel,
c) nem áll fenn vele szemben a 9/H. §-ban meghatározott kizáró ok,
d) az e törvényben meghatározott különbözeti vizsgát sikeresen teljesítette,
e) igazolja, hogy eleget tesz a  2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4., valamint 6–13.  cikkeiben 
megállapítottakkal egyenértékű követelményeknek,
feltéve, hogy a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzését engedélyező harmadik 
ország viszonossági gyakorlat alapján hasonlóan jár el a kamarai tagokkal szemben.
(2) A viszonosság fennállása tekintetében, a közfelügyeleti hatóság kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelős 
miniszter állásfoglalása az irányadó, amelyet a számviteli szabályozásért felelős miniszterrel egyetértésben alakít ki.
9/K.  § (1) A  közfelügyeleti hatóság a  9/G.  § (1)  bekezdés szerinti eljárást felfüggeszti, ha tudomására jut, hogy 
a kérelmező ellen közvádra üldözendő bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás.
(2) A felfüggesztés a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart.
9/L.  § (1) A  közfelügyeleti hatóság a  9/G.  § (1)  bekezdés szerinti igazolást visszavonja, amennyiben a  természetes 
személy nem felel meg a 9/G. § (1) bekezdésében vagy a 9/J. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(2) A közfelügyeleti hatóság a 9/G. § (1) bekezdés szerinti igazolás visszavonásáról – a döntés jogerőre emelkedésével 
egyidejűleg – tájékoztatja a kamara felvételi bizottságát.”
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8. §  A Kkt. II. Fejezetének „Kamarai tagság keletkezése” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Kamarai tagság keletkezése
10. § (1) Természetes személyként jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet Magyarország 
területén az végezhet, aki a kamara tagja és rendelkezik az ezt igazoló könyvvizsgálói igazolvánnyal.
(2) A kamarai tagfelvétel tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.
11. § (1) A kamarába – kérelem alapján – tagként fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a következő 
feltételeknek:
a) Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván folytatni,
b) rendelkezik a közfelügyeleti hatóság 9/G. § (1) bekezdés szerinti igazolásával,
c) vállalja, hogy más kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyán kívüli 
munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, szolgálati viszonyban, munkaviszony 
jellegű jogviszonyban a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától 
nem áll [ide nem értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt],
d) vállalja, hogy könyvvizsgáló cégen kívül más gazdálkodó szervezetben (szervezetben) személyes közreműködésre 
tagként, vezető tisztségviselőként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének 
időpontjától nem lesz kötelezett [ide nem értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt],
e) – a  22/A.  §-ban foglaltak kivételével – a  kamara alapszabályában meghatározott mértékű, Magyarország 
területén végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói 
felelősségbiztosítással rendelkezik,
f ) a kamara alapszabályában és a kamara önkormányzati szabályzataiban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el,
g) vállalja a kamarai tagdíj megfizetését,
h) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltétel teljesítésétől – indokolt esetben – el lehet tekinteni a természetes 
személynél, ha munkáltatója (foglalkoztatója) írásban nyilatkozik arról, hogy a kérelmező a kamarai tag könyvvizsgálói 
minőségéből adódó feladatait megfelelően el tudja látni, valamint, hogy az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti 
jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a  jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátását.
(3) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti feltételnek nem kell megfelelnie a  természetes személynek, ha kizárólag 
könyvvizsgáló cég nevében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
(4) Az (1) bekezdés a) és c)–e) pontja szerinti feltételnek nem kell megfelelnie a természetes személynek, amennyiben 
tagfelvételi kérelmével egyidejűleg kéri a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
szüneteltetésének engedélyezését.”

9. §  A Kkt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § A  kamarai tag könyvvizsgáló – közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál, jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló esetében a Rendelet 5. cikkével összhangban 
– jogosult a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó és a  jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásokat nyújtani. A kamarai tag 
könyvvizsgáló folytathat minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a törvény, a kamara alapszabálya, 
valamint etikai szabályzata rendelkezéseibe.”

10. § (1) A Kkt. 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamarai tag könyvvizsgáló köteles)
„b) haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül jelenteni, ha a 9/G. §-ban, illetve a 11. §-ban felsorolt feltételeknek 
való megfelelésben vagy a 33. § (1) bekezdésében felsorolt adatokban változás következett be,”

 (2) A Kkt. 22. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A kamarai tag könyvvizsgáló köteles)
„e) együttműködni a  minőségellenőrzés és kamarai minőségellenőrzés során a  közfelügyeleti hatósággal, illetve 
a kamarával.”

11. §  A Kkt. 27. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A szüneteltetés alatt a kamarai tag könyvvizsgáló)
„i) köteles részt venni az őt érintő minőségellenőrzésen, illetve a kamarai minőségellenőrzésen.”
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12. §  A Kkt. 33. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása – az  egyes kamarai tagokra vonatkozóan – a  következő adatokat 
tartalmazza:)
„h) a 49. § szerinti minősítés, a minősítés megszerzésének, illetve visszavonásának időpontja,”

13. §  A Kkt. III. Fejezetének „Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése 
gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek)” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése 
gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek)
34. § (1) Gazdálkodó szervezet (szervezet) – az egyéni vállalkozó kivételével – Magyarország területén jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet akkor végezhet, ha azt a közfelügyeleti hatóság a 35. § alapján 
engedélyezte, a  kamara nyilvántartásba vette és arról igazolást adott [az engedéllyel és igazolással rendelkező 
gazdálkodó szervezet (szervezet) a továbbiakban: könyvvizsgáló cég].
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tanúsítja a  jogosultságot a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenység végzésére.
(3) A kamara gondoskodik arról, hogy az érvényben lévő igazolások mintája a kamara honlapján folyamatosan és 
bárki számára szabadon megtekinthető legyen.
35.  § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt kell 
adni annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek) – az egyéni vállalkozó kivételével –, amely megfelel az alábbi 
követelményeknek:
a) a  gazdálkodó szervezet (szervezet) legfőbb szervében a  szavazati jogok többségével az  Európai Gazdasági 
Térség valamely államában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult 
könyvvizsgáló(k) vagy könyvvizsgáló cég(ek) rendelkezik (rendelkeznek),
b) a  gazdálkodó szervezet (szervezet) legfőbb irányító (vezető) szerve tagjainak többsége az  Európai Gazdasági 
Térség valamely államában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég. Ha a legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak száma nem haladja meg a kettőt, 
akkor legalább az egyik tagnak teljesítenie kell ezt a követelményt,
c) a gazdálkodó szervezet (szervezet) nevében kamarai tag könyvvizsgáló(k) végzi(k) a jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,
d) a gazdálkodó szervezet (szervezet) jó üzleti hírnévvel rendelkezik,
e) nem végez olyan tevékenységet, amely akadályozná a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenység megfelelő ellátásában,
f ) nem esik a 36. §-ban felsorolt kizáró okok alá.
35/A.  § (1) Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedélyt 
kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek), amely az Európai Gazdasági Térség valamely államában 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult, a  tagállam illetékes hatósága 
nyilvántartásba vette és megfelel a 35. § c)–f ) pontjában foglalt követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély megadásáról értesíteni kell a gazdálkodó szervezet (szervezet) székhelye szerinti 
illetékes hatóságot.
36.  § Nem adható jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedély annak 
a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek),
a) amelynek létesítő okiratában a tevékenységi körök között a könyvvizsgálói tevékenységgel összeegyeztethetetlen 
tevékenység szerepel,
b) amelynek engedélyét visszavonták, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig,
c) amelynek engedélye – saját kérésére – megszűnt, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított egy 
évig,
d) amelyre vonatkozóan felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
e) amely a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltás hatálya alatt 
áll.
36/A.  § Kérelem alapján a  kamara nyilvántartásba veszi azt a  gazdálkodó szervezetet (szervezetet) – az  egyéni 
vállalkozó kivételével –, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
a) Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván folytatni,
b) rendelkezik a közfelügyeleti hatóság által kiadott, 35. § szerinti engedéllyel,
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c) – a  40/A.  §-ban foglaltak kivételével – a  kamara alapszabályában meghatározott mértékű, Magyarország 
területén végzett, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói 
felelősségbiztosítással rendelkezik,
d) a  kamara alapszabályában és a  kamara önkormányzati szabályzataiban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 
ismeri el,
e) vállalja a kamara alapszabályában meghatározott hozzájárulási díj fizetését,
f ) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.”

14. §  A Kkt. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.  § A  könyvvizsgáló cég – közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenységet ellátó könyvvizsgáló cégek esetében a Rendelet 5. cikkével összhangban – jogosult 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó és a  jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásokat nyújtani. A könyvvizsgáló cég folytathat 
minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik e törvény, a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata 
rendelkezéseibe.”

15. §  A Kkt. 40. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A könyvvizsgáló cég köteles)
„e) a minőségellenőrzés, illetve a kamarai minőségellenőrzés során a közfelügyeleti hatósággal, illetve a kamarával 
együttműködni.”

16. §  A Kkt. „A könyvvizsgáló cég kötelességei” alcíme a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B. § A könyvvizsgáló cég köteles bejelenteni a közfelügyeleti hatóságnak, amennyiben vezető tisztségviselője 
a  jogerős bíróság ítélete alapján nem felel meg a  Polgári Törvénykönyv vezető tisztségviselőre vonatkozó 
követelményeinek, vagy vele szemben bármely olyan kizáró ok áll fenn, amely alapján a  továbbiakban nem lehet 
vezető tisztségviselő.”

17. §  A Kkt. 41–42. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„41. § (1) A közfelügyeleti hatóság a könyvvizsgáló cég 35. § szerinti engedélyét visszavonja
a) a könyvvizsgáló cég kérésére,
b) a könyvvizsgáló cég fegyelmi eljárás keretében nyilvántartásból való törlésével,
c) ha a könyvvizsgáló cég a 35. §-ban foglalt feltételeknek a továbbiakban már nem felel meg,
d) a könyvvizsgáló cég megszűnésével,
e) minőségellenőrzési eljárás vagy kamarai minőségellenőrzési eljárás során hozott jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltásról szóló jogerős határozat alapján.
(2) Az engedély visszavonásáról szóló, (1) bekezdés szerinti jogerős döntéséről a közfelügyeleti hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a kamara felvételi bizottságát.
(3) A kamara a könyvvizsgáló céget törli a nyilvántartásból
a) a könyvvizsgáló cég kérésére,
b) ha a közfelügyeleti hatóság a könyvvizsgáló cég 35. § szerinti engedélyét jogerősen visszavonta,
c) ha a könyvvizsgáló cég a 36/A. §-ban foglalt feltételeknek a továbbiakban már nem felel meg.
(4) A (3) bekezdés b) pontja alapján a kamara a könyvvizsgáló céget a nyilvántartásból az engedély visszavonásáról 
szóló döntés jogerőre emelkedésének napjára visszamenőleg törli.
(5) A nyilvántartásból való törlést megállapító határozat jogerőre emelkedése napjával a kamara visszavonja a 34. § 
(1) bekezdése alapján kiállított igazolást.
(6) A  nyilvántartásból való törlésről és annak okáról a  kamara tájékoztatja azon államok illetékes hatóságait, 
amelyekben a  gazdálkodó szervezet (szervezet) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
végzésére jogosult.
42.  § (1) Az  engedély megszűnésének 41.  § (1)  bekezdés, illetve a  nyilvántartásból való törlés 41.  § (2)  bekezdés 
szerinti határozatban foglalt időpontjától kezdődően a gazdálkodó szervezet (szervezet) nem végezhet jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
(2) A  nyilvántartásból történő törlést követően az  érintett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a  kamara 
10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében a nyilvántartásból való törlés e törvény szerinti okának és 
időpontjának megjelölésével.”
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18. § (1) A Kkt. 44. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása – az egyes könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan – a következő adatokat tartalmazza:)
„g) a 49. § szerinti minősítés, a minősítés megszerzésének, illetve visszavonásának időpontja,”

 (2) A Kkt. 44. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása – az egyes könyvvizsgáló cégekre vonatkozóan – a következő adatokat tartalmazza:)
„p) a  kérelemben megjelölt Európai Gazdasági Térség államának illetékes hatóságának neve és – ha van – 
a könyvvizsgáló cég kérelemben megjelölt nyilvántartási száma, ha a könyvvizsgáló céget a 35/A. § alapján vették 
nyilvántartásba.”

19. §  A Kkt. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § (1) A csoportkönyvvizsgáló felülvizsgálja és értékeli a harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harmadik országbeli 
könyvvizsgáló gazdálkodó által a csoport könyvvizsgálata céljából végzett könyvvizsgálói munkát, és dokumentálja 
a könyvvizsgálók által elvégzett munka jellegét, időzítését és mértékét, ideértve az könyvvizsgálók könyvvizsgálati 
dokumentáció vonatkozó részeinek a csoportkönyvvizsgáló általi felülvizsgálatát.
(2) Az  (1) bekezdés alkalmazásában a csoportkönyvvizsgáló abban az esetben támaszkodhat harmadik országbeli 
könyvvizsgáló, a  harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó munkájára, ha megszerzi az  érintett harmadik 
országbeli könyvvizsgáló, a  harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó hozzájárulását a  vonatkozó 
dokumentációnak az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálata során való átadásához.
(3) Amennyiben a csoportkönyvvizsgáló nem képes eleget tenni az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek, meg 
kell hoznia a szükséges intézkedéseket és tájékoztatnia kell a közfelügyeleti hatóságot.
(4) A (3) bekezdés szerinti intézkedésnek minősül a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat során további 
könyvvizsgálati eljárások elvégzése az érintett leányvállalatnál, akár közvetlenül, akár a feladatok kiszervezése útján.
(5) Minőségellenőrzés vagy más vizsgálat esetén, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, a csoportkönyvvizsgáló 
felelős a  harmadik országbeli könyvvizsgáló, a  harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó által végzett 
könyvvizsgálói munka dokumentációjának – ideértve a csoport könyvvizsgálatára vonatkozó munkaanyagokat is – 
a közfelügyeleti funkciót gyakorló szervhez – kérelemre – történő eljuttatásáért, ha az összevont (konszolidált) éves 
beszámolóban szereplő valamely gazdálkodó tekintetében harmadik országbeli könyvvizsgáló, harmadik országbeli 
könyvvizsgáló gazdálkodó látta el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a csoportkönyvvizsgálónak meg kell őriznie a dokumentáció 
egy példányát, vagy meg kell állapodnia a harmadik országbeli könyvvizsgálóval, a harmadik országbeli könyvvizsgáló 
gazdálkodóval, hogy azokhoz kérelem esetén megfelelően és korlátozásmentesen hozzáférhessen, vagy bármilyen 
egyéb megfelelő intézkedést tehessen. Ha jogi vagy egyéb akadályok miatt a dokumentáció a harmadik országból 
nem kerülhet a csoportkönyvvizsgálóhoz, a csoportkönyvvizsgálónak dokumentálnia kell annak bizonyítékát, hogy 
megtette a  megfelelő lépéseket az  (5)  bekezdés szerinti dokumentációhoz való hozzáférés érdekében, valamint 
a felmerülő akadályokat.”

20. § (1) A Kkt. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég 49. § szerinti minősítéséről a közfelügyeleti hatóság dönt.”

 (2) A Kkt. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 49/A. § a)–d) és f )–g) pontjában meghatározott minősítés megadása iránti kérelem elbírálása során ki kell kérni 
a  pénz-, tőke- és biztosításpiaci szervezeteket, pénztárakat érintően a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank egyetértését, továbbá figyelembe kell venni a kérelmező 
tekintetében lefolytatott minőségellenőrzés(ek), kamarai minőségellenőrzés(ek) eredményét, valamint a kérelmezővel 
szemben lefolytatott fegyelmi eljárásokat.

21. §  A Kkt. 52. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és következő d)–e) ponttal egészül ki:
(A 49. § szerinti minősítést vissza kell vonni, ha)
„c) minőségellenőrzés során hozott jogerős határozatban a minősítést megvonták,
d) kamarai minőség-ellenőrzés során hozott jogerős határozatban a minősítés megvonását kezdeményezték,
e) fegyelmi eljárás során keretében a minősítés megvonását kezdeményezték.”

22. §  A Kkt. 61. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat eredményét közvetlenül 
vagy közvetve befolyásolni képes más személyekre is vonatkozik.



1204 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

(4) Az  (1)  bekezdés szerinti függetlenségnek azon üzleti év első napjától, amelyre a  könyvvizsgálat vonatkozik, 
az üzleti év éves beszámolójára, összevont (konszolidált) éves beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói feladatok teljesítéséig kell fennállnia.”

23. §  A Kkt. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § (1) Az alábbi személyek és a megbízó között nem állhat fenn olyan közvetlen vagy közvetett vagyoni, pénzügyi, 
munkavégzésre irányuló, üzleti vagy egyéb kapcsolat (ideértve a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenység ellátásán túlmenően nyújtott szakmai és egyéb szolgáltatást is), amely a  kamarai tag könyvvizsgáló, 
a könyvvizsgáló cég függetlenségét veszélyezteti:
a) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég,
b) a  könyvvizsgáló cég hálózata, vezető tisztségviselői, munkavállalói, munkaviszony jellegű jogviszonyban 
foglalkoztatott személyek,
c) olyan egyéb személyek, akinek a szolgáltatásai a kamarai tag könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég rendelkezésére 
vagy ellenőrzése alatt állnak,
d) a kamarai tag könyvvizsgálóhoz, könyvvizsgáló céghez ellenőrzés folytán közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó 
személyek.
(2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
ellátására irányuló megbízást csak akkor vállalhat el, ha az a függetlenségét nem veszélyezteti.
(3) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló cégnek a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenység ellátása során a függetlenségét fenyegető veszélyeket (ideértve különösen a kamarai tag könyvvizsgáló, 
a  könyvvizsgáló cég, annak hálózata, valamint a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat eredményét 
befolyásolni képes bármely személy, és a vizsgált gazdálkodó közötti pénzügyi, személyes, üzleti, munka- vagy egyéb 
viszony miatt fennáll az  önellenőrzés, érdekeltség, érdekképviselet, bizalmi viszony vagy megfélemlítés veszélyét) 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.
(4) Ha a  kamarai tag könyvvizsgáló, a  könyvvizsgáló cég a  függetlenségét fenyegető veszélyeket észlel, meg kell 
tennie a  szükséges intézkedéseket a  veszély elhárítására vagy elfogadható szintre való csökkentésére. Ha ez  nem 
lehetséges, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység nem végezhető el.
(5) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló cégnek a függetlenségét ért veszélyeket és az elhárításukra tett 
intézkedéseket a könyvvizsgálati dokumentációban dokumentálnia kell.
(6) Ha az üzleti év során a vizsgált gazdálkodót felvásárolja egy másik gazdálkodó, vagy a vizsgált gazdálkodó egyesül 
egy másik gazdálkodóval, vagy felvásárol egy másik gazdálkodót, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálónak vagy a  könyvvizsgáló cégnek fel kell tárnia és értékelnie 
kell minden olyan meglévő vagy közelmúltbéli érdekeltséget és kapcsolatot, beleértve az  adott gazdálkodónak 
nyújtott, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen túlmenően nyújtott szakmai és más 
szolgáltatásokat is, amely – a  rendelkezésre álló óvintézkedéseket figyelembe véve – sérthetné a  könyvvizsgáló 
függetlenségét és azt a képességét, hogy az egyesülés vagy a felvásárlás tényleges megtörténtét követően folytassa 
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.
(7) A  (6)  bekezdés alkalmazását követően a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
ellátó kamarai tag könyvvizsgáló vagy a  könyvvizsgáló cég haladéktalanul, de legfeljebb három hónapon belül 
megtesz minden szükséges lépést azon fennálló érdekeltségei vagy kapcsolatai megszüntetése érdekében, amely 
érdekeltségek vagy kapcsolatok sértenék a függetlenségét, és óvintézkedéseket alkalmaz a függetlenségét korábbi 
vagy fennálló érdekeltségeiből és kapcsolataiból fakadóan fenyegető veszélyek elhárítására vagy elfogadhatóvá 
szintre való csökkentésére.
(8) A kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég – jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
ellátásáról szóló megbízás elfogadása vagy folytatása előtt – az  (5)  bekezdésben foglalton túl a  könyvvizsgálói 
dokumentációban értékelni és dokumentálni köteles, hogy
a) rendelkezik-e a  könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges megfelelő szaktudással és megfelelő minősítéssel 
rendelkező taggal, munkavállalóval, vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban foglalkoztatott más személlyel;
b) rendelkezik-e a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges idővel és erőforrással;
c) a fő könyvvizsgáló partner szerepel-e a kamara tag könyvvizsgálók nyilvántartásában.”

24. §  A Kkt. 63. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, illetve ezek tagjai, munkavállalói és munkaviszony jellegű 
jogviszonyban foglalkoztatott más személyek és olyan egyéb természetes személy, akinek a szolgáltatásai a kamarai 
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tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég rendelkezésére vagy ellenőrzése alatt állnak, és akik közvetlenül részt vesznek 
a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységben, valamint a  velük szoros kapcsolatban 
lévő személyek birtokában vagy a  tulajdonában nem lehet a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenységük körében vizsgált valamely gazdálkodó által kibocsátott, garantált vagy egyéb módon támogatott 
pénzügyi eszköz, továbbá nem vehetnek részt ilyen eszközökkel végrehajtott ügyletekben.
(1b) Az (1a) bekezdés rendelkezése alól kivételt jelent a diverzifikált kollektív befektetési formákban közvetett módon 
fennálló érdekeltség.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti személyek vagy szervezetek egy adott vizsgált gazdálkodó jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységében nem vehetnek részt, és annak eredményét egyéb módon sem 
befolyásolhatják, ha e személyek vagy szervezetek
a) a  vizsgált gazdálkodó pénzügyi eszközeinek tulajdonosai, kivéve, ha érdekeltségük közvetetten, diverzifikált 
kollektív befektetési formák keretében áll fenn;
b) a  vizsgált gazdálkodóval kapcsolatban álló valamely szervezet pénzügyi eszközeinek tulajdonosai, és 
e  tulajdonviszony összeférhetetlenséget okozhat, kivéve, ha érdekeltségük közvetetten, diverzifikált kollektív 
befektetési formák keretében áll fenn;
c) a vizsgált gazdálkodóval munkaviszonyban, üzleti vagy egyéb olyan kapcsolatban álltak, amely összeférhetetlenséget 
okozhat vagy általában összeférhetetlenséget okozónak tekinthető.
(1d) Az  (1a)  bekezdésben említett személyek vagy cégek nem kérhetnek és nem fogadhatnak el ajándékot 
vagy ingyenes szolgáltatást a  vizsgált gazdálkodótól vagy valamely hozzá kapcsolódó szervezettől, kivéve, ha 
az jelentéktelen értékűnek minősül.”

25. §  A Kkt. a 65. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Korábbi, megbízott kamarai tag könyvvizsgáló foglalkoztatásának tilalma
65/A.  § A  kamarai tag könyvvizsgáló, a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot egy könyvvizsgáló 
cég nevében elvégző fő könyvvizsgáló partner a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
elvégzésére irányuló megbízás megszűnését követően legalább egy éven át, közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata esetében legalább két éven át
a) nem tölthet be vezető tisztséget a vizsgált gazdálkodónál;
b) nem lehet a vizsgált gazdálkodó audit bizottságának tagja, vagy ilyen bizottság hiányában az audit bizottságnak 
megfelelő feladatokat ellátó testület tagja;
c) nem lehet a vizsgált gazdálkodó irányító testületének nem ügyvezető tagja,
d) nem lehet a vizsgált gazdálkodó felügyelő testületének tagja.
Szakmai szkepticizmus
65/B. § (1) A kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a nemzetközi könyvvizsgálati standardok szerinti 
szakmai szkepticizmussal kell eljárnia.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai szkepticizmus alkalmazására különösen figyelemmel kell lenni a valós értékekre, 
az  eszközök értékvesztésére, a  céltartalékokra, valamint a  gazdálkodó tevékenységének folytatására vonatkozó 
képessége szempontjából lényeges jövőbeni cash flow-kra vonatkozó vezetői becslések vizsgálatakor.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szakmai szkepticizmus alkalmazása során a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 
felméri annak lehetőségét, hogy szabálytalanságra utaló tényből vagy magatartásból, így többek között csalásból 
vagy tévedésből eredő lényeges hibás állítás attól függetlenül előfordulhat, hogy a  kamarai tag könyvvizsgáló, 
könyvvizsgáló cég milyen korábbi tapasztalattal rendelkezik a  vizsgált gazdálkodó legfőbb szerve, valamint 
az ügyvezetéssel megbízott személyek jogkövető magatartására vonatkozóan.”

26. § (1) A Kkt. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény alapján indított ellenőrzés, illetve a  kamara fegyelmi bizottsága által 
lefolytatott fegyelmi eljárás során, továbbá a  közfelügyeleti hatáskörben kért, a  minőségellenőrzéshez, a  kamarai 
minőségellenőrzéshez, a  fegyelmi eljárás lefolytatásához, a  közfelügyeleti hatáskör gyakorlásához szükséges 
és arányos adatszolgáltatás teljesítése, a  könyvvizsgálói munkaanyagoknak a  minőségellenőrzéssel megbízott, 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényből adódó feladatok 
végrehajtásának ellenőrzésével megbízott, a  fegyelmi eljárásban részt vevők, a  közfelügyeleti hatáskörben eljárók 
rendelkezésére bocsátása. E tekintetben a minőségellenőrzéssel megbízott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényből adódó feladatok végrehajtásának ellenőrzésével megbízott, 
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a  fegyelmi eljárásban részt vevő, a  közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket a  kamarai tag könyvvizsgálóval, 
a könyvvizsgáló céggel azonos titoktartási kötelezettség terheli.”

 (2) A Kkt. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 67. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha egy kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget egy másik kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 
vált fel, a korábbi kamarai tag könyvvizsgálónak vagy a korábbi könyvvizsgáló cégnek a helyébe lépő könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég számára hozzáférést kell biztosítani a vizsgált gazdálkodó könyvvizsgálati dokumentációjának 
azon részéhez, amely a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásához szükséges.
(2a) Nem jelenti a  titoktartási kötelezettség megszegését, ha az  a  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló 
cég, akinek/amelynek a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló 
megbízása megszűnik, erre figyelemmel a könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátásához szükséges és arányos 
adatszolgáltatást teljesít annak a kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek, akinek/amelynek a megbízó 
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására megbízást adott.”

 (3) A Kkt. 67. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem jelenti a  titoktartási kötelezettség megszegését, ha a  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, 
amely olyan gazdálkodónál végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, amely egy 
harmadik országban található anyavállalathoz tartozó csoport tagja, az elvégzett könyvvizsgálati munkára vonatkozó 
dokumentációt átadja a harmadik országban található csoportkönyvvizsgáló részére, amennyiben a könyvvizsgálati 
dokumentációra az anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolójának könyvvizsgálatához szükség van.
(6) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését a Rendelet 12. cikk (1) bekezdése szerinti információk, vagy 
a  Rendelet 12.  cikk (2)  bekezdésében előírt párbeszéd során felmerülő bármilyen információ jóhiszemű közlése 
a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodót felügyelő illetékes hatósággal, illetve a  kamarával, a  közfelügyeleti 
hatósággal, más illetékes hatósággal, valamint az Európai Rendszerkockázati Testülettel (a továbbiakban: ERKT) és 
az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottságával (a továbbiakban: CEAOB).

27. §  A Kkt. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET 
A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ GAZDÁLKODÓ TEKINTETÉBEN ELLÁTOTT JOGSZABÁLYI 
KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
67/A. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során a Rendeletben foglaltakat e fejezettel összhangban 
alkalmazza.
(2) A Rendelet 5. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az 5. cikk (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatások 
az abban foglalt feltételek fennállása esetén nyújthatóak.
(3) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
ellátó kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Rendelet 11. cikk szerinti, audit bizottsághoz címzett 
kiegészítő jelentést meg kell küldenie a vizsgált gazdálkodó igazgató tanácsa és felügyelő testülete részére.
(4) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
ellátó kamarai tag könyvvizsgáló vagy a  könyvvizsgáló cég évente december 31-ig tájékoztatja a  közfelügyeleti 
hatóságot a  december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól.
(5) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
ellátó kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a Rendelet 14. cikk szerinti tájékoztatást az üzleti évét követő 
négy hónapon belül küldi meg a közfelügyeleti hatóság számára.
(6) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
ellátó kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a Rendelet 15. cikk szerinti dokumentumokat a dokumentumok 
keletkezését követően legalább 8 évig köteles megőrizni.
(7) A Rendelet 17. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján
a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti közérdeklődésre számot tartó hitelintézet,
b) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti közérdeklődésre számot tartó biztosító és viszontbiztosító,
c) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló törvény szerinti közérdeklődésre számot tartó befektetési vállalkozás, és
d) a tőkepiacról szóló törvény szerinti közérdeklődésre számot tartó kibocsátónak minősülő befektetési alapkezelő
tekintetében a  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenység ellátására irányuló megbízása és a megújított megbízások együttesen legfeljebb 8 üzleti évre szólhatnak.”
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28. §  A Kkt. V. Fejezetének „Jegyzékbe vétel” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Jegyzékbe vétel
„68.  § (1) Amennyiben a  harmadik országbeli illetőséggel rendelkező gazdálkodó (szervezet) átruházható 
értékpapírjainak kereskedelme engedélyezett Magyarország szabályozott piacán, az  éves beszámolójáról és 
az  összevont (konszolidált) éves beszámolójáról kiadott könyvvizsgálói jelentés abban az  esetben minősül 
a  Magyarországon hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói jelentésnek, ha a  könyvvizsgálói jelentést 
kibocsátó harmadik országbeli könyvvizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó rendelkezik 
a közfelügyeleti hatóság engedélyével és szerepel a kamara – e célból vezetett – jegyzékében.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik arra a könyvvizsgálói jelentésre, amelyet olyan harmadik országbeli illetőséggel 
rendelkező gazdálkodó (szervezet) éves beszámolójáról és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról adtak ki, 
amely kizárólag hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt bocsát ki, és
a) az  értékpapírt az  Európai Gazdasági Térség államának szabályozott piacára a  2004/109/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján 2010. december 31. előtt vezették be, és annak névértéke 
egységenként legalább 50 000 euró, vagy – egyéb pénznemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
esetében – névértéke a  kibocsátás időpontjában legalább az  MNB hivatalos devizaárfolyamán átszámítva 
50 000 euróval egyenértékű összeg, vagy
b) az  értékpapírt az  Európai Gazdasági Térség államának szabályozott piacára a  2004/109/EK irányelv 2.  cikk 
(1) bekezdés c) pontja alapján 2010. december 31-én vagy azután vezették be, és annak névértéke egységenként 
legalább 100 000 euró, vagy – egyéb pénznemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében – 
névértéke a  kibocsátás időpontjában legalább az  MNB hivatalos devizaárfolyamán átszámítva 100 000 euróval 
egyenértékű összeg.
69.  § (1) A  közfelügyeleti hatóság kérelemre a  68.  § (1)  bekezdés szerinti engedélyt bocsát ki annak a  harmadik 
országbeli könyvvizsgálónak a részére, aki
a) a könyvvizsgálói tevékenységi engedélyét e törvény rendelkezéseivel egyenértékű előírások alapján szerezte meg,
b) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unióban elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak vagy 
azzal egyenértékű standardoknak megfelelően végzi,
c) a  könyvvizsgálói tevékenység során a  függetlenség, az  objektivitás, a  pártatlanság és a  könyvvizsgálat díja 
tekintetében az e törvényben foglaltakkal egyenértékű szabályok szerint jár el,
d) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé az  e  törvényben szabályozott módon és esetben, vagy ezzel 
egyenértékű közzétételi követelményeknek tesz eleget.
(2) A  közfelügyeleti hatóság a  harmadik országbeli könyvvizsgáló részére kibocsátott, 68.  § (1)  bekezdés szerinti 
engedélyt visszavonja, ha:
a) azt a könyvvizsgáló kéri,
b) a jegyzékből való törlését rendelték el,
c) a könyvvizsgáló a továbbiakban már nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek,
d) a könyvvizsgáló elhalálozott.
(3) Az engedély visszavonásáról szóló, (2) bekezdés szerinti jogerős döntéséről a közfelügyeleti hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a kamara felvételi bizottságát.
69/A.  § (1) A  kamara – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – elkülönített jegyzéket vezet a  harmadik 
országbeli könyvvizsgálókról.
(2) A  kamara jegyzékébe – kérelem alapján, a  vonatkozó külön előírások figyelembevételével – fel kell venni azt 
a harmadik országbeli könyvvizsgálót, aki megfelel a következő feltételeknek:
a) rendelkezik a közfelügyeleti hatóság által kiadott, 68. § (1) bekezdés szerinti engedéllyel,
b) a  kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban foglalt, a  harmadik országbeli könyvvizsgálókra 
vonatkozó előírásokat magára kötelezőnek ismeri el,
c) vállalja a kamara által meghatározott hozzájárulási díj megfizetését,
d) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékből törölni kell a harmadik országbeli könyvvizsgálót, ha
a) azt a könyvvizsgáló kéri,
b) a közfelügyeleti hatóság a részére kibocsátott, 68. § (1) bekezdés szerinti engedélyt visszavonta,
c) a könyvvizsgáló a továbbiakban már nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek,
d) a könyvvizsgáló elhalálozott.
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70. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzéke – az egyes könyvvizsgálókra vonatkozóan – a következőket 
tartalmazza:
a) jegyzékbe vételi szám,
b) a 73. § (2) bekezdése szerinti igazolás száma,
c) a 33. § (1) bekezdésének c), f ), n) és o) pontja szerinti adatok,
d) a 33. § (1) bekezdésének d), e), g), l) és m) pontja szerinti adatok,
e) azon harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó neve, címe, internetes honlapjának címe, nyilvántartási 
száma, amelynek tevékenységében részt vesz.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglaltak közérdekből nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.
71.  § (1) A  közfelügyeleti hatóság kérelemre a  68.  § (1)  bekezdés szerinti engedélyt bocsát ki annak a  harmadik 
országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó részére, amely
a) a legfőbb irányító (vezető) szerve tagjainak többsége eleget tesz e törvény kamarai tagként való nyilvántartásba 
vételre vonatkozó követelményeivel egyenértékű előírásoknak,
b) a nevében könyvvizsgálatot végző harmadik országbeli könyvvizsgáló eleget tesz e törvény kamarai tagként való 
nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményeivel egyenértékű előírásoknak,
c) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unióban elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak vagy 
azzal egyenértékű standardoknak megfelelően végzi,
d) a  könyvvizsgálói tevékenység során a  függetlenség, az  objektivitás, a  pártatlanság és a  könyvvizsgálat díja 
tekintetében az e törvényben foglaltakkal egyenértékű szabályok szerint jár el,
e) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé az  e  törvényben szabályozott módon és esetben, vagy ezzel 
egyenértékű közzétételi követelményeknek tesz eleget.
(2) A közfelügyeleti hatóság a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó 68. § (1) bekezdés szerinti engedélyét 
visszavonja, amennyiben:
a) azt a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó kéri,
b) fegyelmi eljárás keretében a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó jegyzékből való törlését rendelték el,
c) a  harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó továbbiakban már nem felel meg az  (1)  bekezdésben foglalt 
követelményeknek,
d) a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó megszűnt.
(3) Az engedély visszavonásáról szóló (2) bekezdés szerinti jogerős döntéséről a közfelügyeleti hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a kamara felvételi bizottságát
71/A.  § (1) A  kamara – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – elkülönített jegyzéket vezet a  harmadik 
országbeli könyvvizsgáló gazdálkodókról.
(2) A  kamara jegyzékébe – kérelem alapján, a  vonatkozó külön előírások figyelembevételével – fel kell venni azt 
a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodót, amely megfelel a következő feltételeknek:
a) rendelkezik a közfelügyeleti hatóság által kiadott, 68. § (1) bekezdés szerinti engedéllyel,
b) a  kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban foglalt, a  harmadik országbeli könyvvizsgáló 
gazdálkodóra vonatkozó előírásokat magára kötelezőnek ismeri el,
c) vállalja a kamara által meghatározott hozzájárulási díj megfizetését,
d) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékből törölni kell a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodót, ha
a) a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó azt kéri,
b) a közfelügyeleti hatóság a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó 68. § (1) bekezdés szerinti engedélyét 
jogerősen visszavonta,
c) a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó a  továbbiakban már nem felel meg a  (2) bekezdésben foglalt 
követelményeknek,
d) a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó megszűnt.
72.  § (1) A  harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzéke – az  egyes gazdálkodókra vonatkozóan – 
a következőket tartalmazza:
a) jegyzékbe vételi szám,
b) a 73. § (2) bekezdése szerinti igazolás száma,
c) a 44. § (1) bekezdésének c)–f ), i)–k), valamint n) és o) pontja szerinti adatok,
d) a 44. § (1) bekezdésének l) és m) pontja szerinti adatok,
e) azon könyvvizsgálók neve és nyilvántartási száma, akik a  harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó 
tevékenységében részt vesznek.
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(2) Az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglaltak közérdekből nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.”

29. §  A Kkt. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § A közfelügyeleti hatóság 68. § (1) bekezdés szerinti igazolása és a kamara jegyzékébe való felvétel a harmadik 
országbeli könyvvizsgálót, a  harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodót Magyarország területén jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására nem jogosítja fel.”

30. §  A Kkt. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. § A jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó köteles 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban jelenteni, ha a  68.  § (1)  bekezdés szerinti engedély iránti 
kérelemben feltüntetett adataiban, valamint a jegyzékbe vételi feltételeknek való megfelelésben vagy a jegyzékben 
szereplő adataiban változás következett be.”

31. § (1) A Kkt. 106. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakmai továbbképzési rendszer keretében lebonyolításra kerülő továbbképzések programját és időtartamát 
az  oktatási bizottság javaslata alapján – a  közfelügyeleti hatóság jóváhagyásával – a  kamara elnöksége határozza 
meg.”

 (2) A Kkt. 106. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szakmai továbbképzési rendszer irányítására, szervezésére, ellenőrzésére, a  teljesítés igazolására és 
a  továbbképzési díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat a  kamara szakmai továbbképzési szabályzata 
tartalmazza. A kamara szakmai továbbképzési szabályzatát a közfelügyeleti hatóság hagyja jóvá.”

32. §  A Kkt. 128. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 128. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  kamara küldöttgyűlése hagyja jóvá az  ellenőrző bizottság, a  választási bizottság szervezeti és működési 
szabályzatát.
(1a) A  minőségellenőrzési bizottság szervezeti és működési szabályzatát – a  közfelügyeleti hatóság jóváhagyását 
követően – a kamara küldöttgyűlése hagyja jóvá.”

33. §  A Kkt. 165. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kamarai minőségellenőrzést kell lefolytatni a  kamarai tag könyvvizsgálónál, a  könyvvizsgáló cégnél 
kockázatelemzés alapján 6 évente legalább egyszer. A kamarai minőségellenőrzés a kamarai tag könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég által folytatott tevékenység terjedelmének és összetettségének megfelelő, és azzal arányos.”

34. § (1) A Kkt. 167. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a (2) bekezdés a következő e) ponttal 
egészül ki:
(A minőségellenőrzés lefolytatására akkor lehet a minőségellenőrt kijelölni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:)
„d) legalább három év eltelt annak megszűnésétől számítva, hogy a minőségellenőr az ellenőrzés alá vont kamarai tag 
könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban 
volt,
e) a minőségellenőrrel szemben az a)–c) pontokban támasztott követelmények a minőségellenőr közeli hozzátartozója 
tekintetében is teljesülnek.”

 (2) A Kkt. 167. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A minőségellenőrnek nyilatkozatot kell tenni a függetlenségi és összeférhetetlenségi követelményeknek való 
megfeleléséről.”

35. §  A Kkt. 172. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„172. § (1) A minőségellenőrzéssel összefüggésben a következő intézkedések alkalmazhatók:
a) kötelezés továbbképzésen való részvételre,
b) figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére,
c) pénzbírság kiszabása,
d) a 49. § szerinti minősítés megvonásának kezdeményezése,
e) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltás.
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(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzbírság összege kamarai tag könyvvizsgáló esetén 100 ezer forinttól 100 millió 
forintig, könyvvizsgáló cég esetén 100 ezer forinttól 500 millió forintig terjedhet. A pénzbírságból befolyó bevételek 
a kamara bevételeit képezik.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti eltiltás 3 évig terjedhet
(4) Az intézkedések típusának és szintjének meghatározásakor az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:
a) a jogsértés súlyosságát és időtartamát;
b) a felelősség mértékét;
c) a  pénzügyi lehetőségek mértékét, például a  könyvvizsgáló cég teljes árbevételében vagy a  kamarai tag 
könyvvizsgáló éves jövedelmében kifejezve;
d) az elért nyereség vagy elkerült veszteség összegét;
e) az eljárásban való együttműködés mértékét;
f ) a könyvvizsgáló cég vagy kamarai tag könyvvizsgáló által elkövetett korábbi jogsértéseket.”

36. §  A Kkt. a következő 172/A. §-sal egészül ki:
„172/A. § A kamarai minőségellenőrzési eljárás során hozott elsőfokú döntés ellen az ügyfél a közfelügyeleti hatóságnál 
fellebbezhet. A fellebbezés során a 8. § (2) bekezdését és a 9. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
a kamara elnöksége helyett a közfelügyeleti hatóságot, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlája helyett 
a miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számláját kell érteni.”

37. §  A Kkt. 173/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  közfelügyeleti hatóság e  törvényben foglalt feladatainak ellátása során a  pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának érdekében együttműködik a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti pénzügyi információs egységként 
működő hatósággal.”

38. § (1) A Kkt. 173/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minőségellenőrzést kell lefolytatni kockázatelemzés alapján és legalább 3 évente a kamarai tag könyvvizsgálónál, 
a  könyvvizsgáló cégnél, ha az  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet. A  minőségellenőrzés a  kamarai tag könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgáló cég által folytatott tevékenység terjedelmének és összetettségének megfelelő, és azzal arányos.”

 (2) A Kkt. 173/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minőségellenőrzést a közfelügyeleti hatóság folytatja le. A minőségellenőrzés azt az időszakot fedi le, amely 
időszakban a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég rendelkezett közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval 
megkötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással.”

 (3) A Kkt. 173/B. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  Rendelet 21.  cikke alapján, ha a  közfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy az  adott minőségellenőrzés 
lebonyolításához szükséges, közreműködőként a  (6)  bekezdés e)  pontjában foglaltaknak megfelelő kamarai 
minőségellenőrök, valamint az adott minőségellenőrzéshez szükséges speciális szaktudással rendelkező személyek 
is bevonhatók. A minőségellenőrzésben közreműködőként részt vevő kamarai minőségellenőrök és más személyek 
a minőségellenőrzés során önálló írásos véleményt nem készítenek, döntéshozatalban nem vesznek részt.”

 (4) A Kkt. 173/B. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Minőségellenőrzés és rendkívüli minőségellenőrzés során a  határozat meghozatalára nyitva álló határidő 
az ellenőrzés megindításától számított 60 nap. A közfelügyeleti hatóság az ügyintézési határidőt indokolt esetben 
egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja, amelyről az ügyfelet értesíteni kell.”

39. § (1) A Kkt. 173/C. §-a a következő (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7c) Az intézkedések típusának és szintjének meghatározásakor az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:
a) a jogsértés súlyosságát és időtartamát;
b) a felelősség mértékét;
c) a  pénzügyi lehetőségek mértékét (különösen a  könyvvizsgáló cég teljes árbevételében vagy a  kamarai tag 
könyvvizsgáló éves jövedelmében kifejezve);
d) az elért nyereség vagy elkerült veszteség összegét;
e) az eljárásban való együttműködés mértékét;
f ) a könyvvizsgáló cég vagy kamarai tag könyvvizsgáló által elkövetett korábbi jogsértéseket.”
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 (2) A Kkt. 173/C. §-a a következő (13)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég belső minőségbiztosítási rendszerének minőségellenőrzése 
során a  közfelügyeleti hatóság által hozott jogerős határozatban foglaltakat a  határozat közlésétől számított 
12 hónapon belül végrehajtja. A végrehajtást a közfelügyeleti hatóság vizsgálhatja.
(14) Ha a  közfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy az  ellenőrzött kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 
a könyvvizsgálói tevékenységét a (13) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése nélkül végezte, a (7) bekezdés 
szerinti intézkedések alkalmazhatók.”

40. §  A Kkt. 175. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Nem indítható fegyelmi eljárás)
„c) olyan fegyelmi vétség miatt, amelyre a  közfelügyeleti hatóság által lefolytatott, 173/B.  § (1)  bekezdése szerinti 
minőségellenőrzés, 173/B. § (4) bekezdés szerinti rendkívüli minőségellenőrzés kiterjedhet.”

41. §  A Kkt. 177. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A fegyelmi büntetések típusának és szintjének meghatározásakor az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:
a) a jogsértés súlyosságát és időtartamát;
b) a felelősség mértékét;
c) a  pénzügyi lehetőségek mértékét, különösen a  könyvvizsgáló cég teljes árbevételében vagy a  kamarai tag 
könyvvizsgáló éves jövedelmében kifejezve;
d) az elért nyereség vagy elkerült veszteség összegét;
e) az eljárásban való együttműködés mértékét;
f ) a könyvvizsgáló cég vagy kamarai tag könyvvizsgáló által elkövetett korábbi jogsértéseket.”

42. §  A Kkt. 180. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 180. § a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül 
ki:
„(1) A  közfelügyeleti hatóság – e  törvény és a  külön jogszabályok előírásainak figyelembevételével – az  Európai 
Gazdasági Térség államainak illetékes hatóságaival és a Rendelet 20. cikkével összhangban kijelölt illetékes hatóságaival 
együttműködik, azokkal – az illetékes hatóságok feladatkörébe tartozó – adatokat, információkat cserélhet.
(1a) A közfelügyeleti hatóság részt vesz a CEAOB munkájában.
(1b) A  közfelügyeleti hatóság évente március 31-ig összesítő tájékoztatást nyújt a  CEAOB számára a  kamara és 
a közfelügyeleti hatóság 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. fejezetével összhangban meghozott 
intézkedéseiről.
(1c) A közfelügyeleti hatóság tájékoztatja a CEAOB-ot minden, 172. § (1) bekezdés e) pontja, 173/C. § (7) bekezdés 
g)  pontja, 177.  § (1)  bekezdés e)  pontja, 196.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti intézkedésről, valamint arról, ha 
a könyvvizsgáló cég vezető tisztségviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései szerint a bíróság 
jogerős döntése alapján nem felel meg a vezető tisztségviselőre vonatkozó követelményeknek, vagy vele szemben 
kizáró ok áll fenn és a továbbiakban nem lehet vezető tisztségviselő.
(1d) Az (1)–(1c) bekezdésben foglalt feladatok ellátásához a kamara tájékoztatást nyújt a közfelügyeleti hatóságnak.”

43. §  A Kkt. 183. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  közfelügyeleti hatóság kérelemre csak akkor ad át a  harmadik ország illetékes hatóságától származó, 
együttműködési megállapodás keretében kapott bizalmas információkat, ha megszerezte az  információt átadó 
harmadik ország illetékes hatóságának kifejezett hozzájárulását, és a közfelügyeleti hatóság az említett információkat 
kizárólag azzal a céllal adja át, amelyhez az adott harmadik ország illetékes hatósága a hozzájárulását adta.”

44. §  A Kkt. 185. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert olyan módon kell finanszírozni, hogy az  hatékonyan működjön. 
A közfelügyeleti rendszer működtetésében részt vevő szervezetnek az e törvényben meghatározott közfelügyeleti 
feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal kell rendelkeznie.”

45. §  A Kkt. 189. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző év július 1-től a tárgyév 
június 30-ig az  éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az  összevont (konszolidált) éves 
beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független 
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könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a  záradék megadása 
elutasításának a  tényét, továbbá, amennyiben a  könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. 
A kamara az adatokat továbbítja a közfelügyeleti hatóságnak.”

46. §  A Kkt. 195. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1) bekezdés szerinti eljárás során a határozat meghozatalára nyitva álló határidő az eljárás megindításától 
számított 60 nap. A  közfelügyeleti hatóság az  ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 
21 nappal meghosszabbíthatja, amelyről az ügyfelet értesíteni kell.”

47. §  A Kkt. 196. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az intézkedések típusának és szintjének meghatározásakor a 173/C. § (7c) pontjában foglalt körülményeket kell 
figyelembe venni.”

48. §  A Kkt. a következő 196/B. §-sal egészül ki:
„196/B.  § A  közfelügyeleti hatóság a  közfelügyeleti rendszer működtetése során együttműködik a  pénz-, tőke- és 
biztosításpiaci szervezeteket, pénztárakat érintően a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal.”

49. §  A Kkt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 208/J. §-sal egészül ki:
„208/J.  § (1) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi törvények tárgyú módosításáról szóló 2016. évi 
XLIV. törvény (a továbbiakban: Mód2 törvény) 9. §-ával megállapított 18. §-át, 14. §-ával megállapított 38. §-át, 19. §-ával 
megállapított 48. §-át, 22. §-ával megállapított 61. § (3)–(4) bekezdését, 23. §-ával megállapított 62. §-át, 24. §-ával 
megállapított 63. § (1a)–(1d) bekezdését, 25. §-ával megállapított 65/A. § és 65/B. §-t, 26. §-ával megállapított 67. § 
(1), (2), (2a), (5) és (6) bekezdését, 27. §-ával megállapított 67/A. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdését, 28. §-ával megállapított 
68. § (2) bekezdését a 2016. június 16-át követően induló üzleti év jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenységre vonatkozóan kell először alkalmazni.
(2) A Mód2 törvény 52. § b) pontjával hatályon kívül helyezett 55–59. §-t és az 52. § g) pontjával hatályon kívül helyezett 
208/I. § (2) bekezdését a 2016. június 17-ét megelőzően induló üzleti évre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre még alkalmazni kell azzal, hogy az  58.  § alkalmazásában a  kamarai tag 
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló 
megbízása és a megújított megbízások együttesen legfeljebb 5 üzleti évre szólhatnak, ha közérdeklődésre számot 
tartó gazdálkodó tekintetében végzi e tevékenységét.
(3) A Mód2 törvény 4. §-ával megállapított 5. § b) pontját, 5. §-ával megállapított 8/A. §-át, 6. §-ával megállapított 
9/F. § (2) bekezdés c) pontját, 7. §-ával megállapított 9/G. §-át, 9/H. §-át, 9/I. §-át, 9/J. §-át, 9/K. §-át, 9/L. §-át, 8. §-ával 
megállapított 10. §-át, 11. §-át, 13. §-ával megállapított 34. §-át, 35. §-át, 36. §-át, 36/A. §-át, 17. §-ával megállapított 
41. §-át és 42.  §-át, 20.  §-ával megállapított 50.  § (4)  bekezdését, 28.  §-ával módosított 68.  § (1)  bekezdését, 
69.  §-át, 69/A.  §-át, 70.  §-át, 71/A.  §-át, 34.  §-ával módosított 167.  § (2)  bekezdés d)  pontját és (3a)  bekezdését, 
35. §-ával megállapított 172. §-át, 36. §-ával megállapított 172/A. §-át, 38. §-sal módosított 173/B. § (3) bekezdését, 
(15)  bekezdését, 39.  §-ával megállapított 173/C.  § (7c)  bekezdését, 40.  §-ával megállapított 175.  § (5)  bekezdés 
c) pontját, 41. §-ával megállapított 177. § (3a) bekezdését, 46. §-ával megállapított 195. § (3) bekezdését, 47. §-ával 
megállapított 196. § (1a) bekezdését, 51. §-ával megállapított 26. § (2) és (4) bekezdését, 27. § (1) bekezdését, 29. § 
(3) bekezdését, 30. § (2) bekezdését, 40. § c) pontját, 173/B. § (6) bekezdés e) pontját a Mód2 törvény hatálybalépését 
követően induló eljárásokra kell alkalmazni.
(4) A  Mód2 törvény 52.  §-ával hatályon kívül helyezett 173/C.  § (7)  bekezdés c)  pontját, 173/C.  § (8)  bekezdését 
a Mód2 törvény hatálybalépését követően induló eljárásokra nem kell alkalmazni.”

50. §  A Kkt. 209. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„209. § (1) E törvény
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i, az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a  78/660/EGK és a  83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a  84/253/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006/43/EK irányelvének,
b) az Európai Parlament és Tanács 2016. április 16-i, éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló 2014/56/EU irányelvének
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való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény megállapítja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 16-i a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó 
egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 537/2014/EU rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket.”

51. §  A Kkt.
a) 8.  § (1)  bekezdésében az „elsőfokú döntés ellen” szövegrész helyébe az „elsőfokú döntés ellen – a  kamarai 

minőségellenőrzési eljárás kivételével –” szöveg,
b) 26. § (2) és (4) bekezdésében az „e) vagy f )” szövegrész helyébe a „c) vagy d)” szöveg,
c) 27. § (1) bekezdésében az „a), e)–g) pontjában” szövegrész helyébe a „a), c)–e) pontjában” szöveg,
d) 29. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében az „e)–g) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–d) pontjában” 

szöveg,
e) 40. § c) pontjában a „35. §-ban” szövegrész helyébe a „35. §-ban, 36/A. §-ban” szöveg,
f ) 117. § (2) és (4) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „közfelügyeleti hatóság” szöveg lép,
g) 173/B. § (6) bekezdés e) pontjában a „két év” szövegrész helyébe a „három év” szöveg,
h) 177.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „könyvvizsgáló cég engedélyének visszavonása” szövegrész helyébe 

a „könyvvizsgáló cég nyilvántartásból való törlése” szöveg,
i) XIII. Fejezetének címében az  „Együttműködés más államok illetékes hatóságaival” szövegrész helyébe 

az  „Együttműködés más államok illetékes hatóságaival és az  Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek 
Bizottságával” szöveg,

j) a  183.  § (2) és (3)  bekezdésében a „könyvvizsgálati munkaanyagok” szövegrész helyébe a „könyvvizsgálati 
dokumentáció” szöveg

lép.

52. §  Hatályát veszti a Kkt.
a) 4. § (4) bekezdése,
b) „A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenység különös szabályai” alcím címe és 55–59. §-a,
c) 60. § (1) bekezdésében a „fegyelmi” szövegrész,
d) 160. § (3) bekezdésében a „közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó vagy” szövegrész,
e) 173/C. § (7) bekezdés c) pontja,
f ) 173/C. § (8) bekezdése,
g) 208/I. § (2) bekezdése.

II. FEJEZET 
A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARÁRÓL, A KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGRŐL, VALAMINT 
A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK 
MÓDOSÍTÁSA

2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

53. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 156. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A könyvvizsgálat hatóköre nem terjedhet ki a vállalkozó jövőbeli életképességére és a legfőbb irányító (vezető) 
szerv, ügyvezető szerv tevékenységének hatékonyságára és eredményességére vonatkozó bizonyosság nyújtására.”

 (2) Az Szt. 156. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálója köteles együttműködni a konszolidálásba bevont 
vállalkozás könyvvizsgálójával annak érdekében, hogy az  összevont (konszolidált) éves beszámolóba összefoglalt 
beszámolók adatai megfeleljenek az  összevont (konszolidált) éves beszámolókészítés követelményeinek, 
és a konszolidálásba bevont vállalkozások figyelembe vegyék az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének 
a  rájuk vonatkozó előírásait. Az  összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálója viseli a  felelősséget 
az  összevont (konszolidált) éves beszámolóról kibocsátott könyvvizsgálói jelentésért, továbbá az  537/2014/EU 
Rendelet 11. cikk szerinti audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentésért.”
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 (3) Az Szt. 156. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók éves beszámolójára, egyszerűsített éves beszámolójára, 
továbbá összevont (konszolidált) éves beszámolójára vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés tekintetében 
az (5) bekezdésen túl az 537/2014/EU Rendelet 10. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.”

54. §  Az Szt. 157. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  könyvvizsgálónak a  független könyvvizsgálói jelentésben nyilatkoznia kell az  olyan eseményekkel vagy 
feltételekkel kapcsolatos lényeges bizonytalanságokról, amelyek jelentős kétséget támasztanak a  vállalkozónak 
a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatosan.”

55. §  Az Szt. 177. §-a a következő (57) bekezdéssel egészül ki:
„(57) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016.  évi XLIV. törvény 
53. §-ával megállapított 156. § (1a) bekezdését, (2) bekezdését, (5a) bekezdését, az 54. §-ával megállapított 157. § 
(2a)  bekezdését a  2016. június 16-át követően induló üzleti évről készített beszámolóra vonatkozó független 
könyvvizsgálói jelentésre kell először alkalmazni.”

3. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

56. § (1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 62. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a vizsgált szervezet tevékenysége szerinti ágazattal 
kapcsolatos szaktudással.
(2b) Az  auditbizottság elnökét annak tagjai vagy a  közérdeklődésre számot tartó kibocsátó felügyelőbizottsága 
jelöli ki.”

 (2) A Tpt. 62. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az olyan közérdeklődésre számot tartó kibocsátó esetében, amely
a) teljesíti az 5. § (1) bekezdés 69. pontjában rögzített feltételeket, és
b) szabályozott piacon jegyzett olyan társaság, amely a  megelőző három naptári évre vonatkozóan az  év végi 
jegyzések alapján kevesebb, mint 100 millió euró átlagos piaci tőkeértékkel rendelkezett
az auditbizottság feladatkörét az  igazgatótanács vagy a  felügyelőbizottság is elláthatja azzal a  feltétellel, hogy ha 
az érintett testület elnöke ügyvezető tag, akkor nem lehet az auditbizottság elnöke, ameddig az adott testület látja el 
az auditbizottság feladatait.
(3b) Az auditbizottság – a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokon túl –
a) figyelemmel kíséri a  közérdeklődésre számot tartó kibocsátó belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek 
hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
b) figyelemmel kíséri az  éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálatát, figyelembe véve a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a  könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói 
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a  Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett 
megállapításokat és következtetéseket;
c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a  jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a  könyvvizsgáló cég 
függetlenségét, különös tekintettel a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt 
könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a  2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikkében foglaltak 
teljesülését.”

57. §  A Tpt. a következő alcímmel egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
407/A. § E törvény az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/
EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”
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58. §  A Tpt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 450/D. §-sal egészül ki:
„450/D.  § (1) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2016.  évi XLIV.  törvény (a továbbiakban: Módtv.) 56.  § (1)  bekezdésével megállapított 62.  § (2a)–(2d)  bekezdését, 
(2) bekezdésével megállapított 62. § (3a) és (3b) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követően induló üzleti évben 
kell először alkalmazni.
(2) A Módtv. 59. §-ával hatályon kívül helyezett 358. § (5) bekezdését a 2016. június 17-ét megelőzően induló üzleti 
évre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre még alkalmazni kell.”

59. §  Hatályát veszti a Tpt. 358. § (5) bekezdése.

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

60. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) a következő alcímmel egészül ki:
„Auditbizottság
20/C. § (1) A közérdeklődésre számot tartó befektetési vállalkozásnál a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései 
szerinti auditbizottságot kell létrehozni és működtetni azzal, hogy ahol a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezése 
részvénytársaságot és közgyűlést említ, ott befektetési vállalkozást és annak legfőbb szervét kell érteni.
(2) Az  auditbizottság elnökét annak tagjai vagy a  közérdeklődésre számot tartó befektetési vállalkozás 
felügyelőbizottsága jelöli ki.
(3) Az auditbizottság – a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokon túl –
a) figyelemmel kíséri a  közérdeklődésre számot tartó befektetési vállalkozás belső ellenőrzési, kockázatkezelési 
rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz 
meg;
b) figyelemmel kíséri az  éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálatát, figyelembe véve a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a  könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói 
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a  Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett 
megállapításokat és következtetéseket;
c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a  jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a  könyvvizsgáló cég 
függetlenségét, különös tekintettel a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt 
könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a  2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikkében foglaltak 
teljesülését.
(4) A mérlegfőösszeg tekintetében 5 százaléknál kisebb piaci részesedéssel rendelkező befektetési vállalkozás közös 
kockázatvállalási-kockázatkezelési és auditbizottságot állíthat fel.
(5) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  közérdeklődésre számot tartó nem nyilvános részvénytársasági formában 
működő befektetési vállalkozásnak nem kell alkalmaznia, ha összevont alapú felügyelet alatt áll, és a magyarországi 
székhelyű anyavállalatának auditbizottsága a  befektetési vállalkozás vonatkozásában is ellátja a  (3)  bekezdésben 
meghatározott feladatokat.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a közérdeklődésre számot tartó nem nyilvános részvénytársasági formában 
működő befektetési vállalkozásnak nem kell alkalmaznia, ha a befektetési vállalkozás felügyeleti jogkörrel rendelkező 
vezető testülete ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben a befektetési vállalkozás a saját honlapján nyilvánosságra hozza, hogy 
az auditbizottság feladatait a befektetési vállalkozás felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testülete látja el, továbbá 
a testület összetételét.”

61. §  A Bszt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 182/B. §-sal egészül ki:
„182/B.  § (1) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi 
XLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) 60. §-ával bevezetett 20/C. §-t a Módtv2. hatálybalépését követően induló 
üzleti évben kell először alkalmazni.
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(2) A Módtv2. 63. §-ával hatályon kívül helyezett 20/A. § (8) és (9) bekezdést a Módtv2. hatálybalépésének napját 
magában foglaló üzleti évre még alkalmazni lehet.
(3) A Módtv2. 63. §-ával hatályon kívül helyezett 97. § (2) bekezdését a 2016. június 17-ét megelőzően induló üzleti 
évre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre még alkalmazni kell.”

62. §  A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„i) az Európai Parlament és Tanács 2016. április 16-i 2014/56/EU irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves 
beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról.”

63. §  Hatályát veszti a Bszt. 20/A. § (8) és (9) bekezdése, és a 97. § (2) bekezdése.

5. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

64. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 157. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„157. § (1) A közérdeklődésre számot tartó hitelintézetnél a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései szerinti 
auditbizottságot kell létrehozni és működtetni azzal, hogy ahol a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezése 
részvénytársaságot és közgyűlést említ, ott hitelintézetet és annak legfőbb szervét kell érteni.
(2) Az auditbizottság elnökét a saját tagjai közül választja vagy azt a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
jelöli ki az auditbizottság tagjai közül.
(3) Az auditbizottság – a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokon túl –
a) figyelemmel kíséri a közérdeklődésre számot tartó hitelintézet belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek 
hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
b) figyelemmel kíséri az  éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálatát, figyelembe véve a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a  könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói 
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a  Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett 
megállapításokat és következtetéseket;
c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a  jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a  könyvvizsgáló cég 
függetlenségét különös tekintettel a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt 
könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a  2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikkében foglaltak 
teljesülését.
(4) A  mérlegfőösszeg tekintetében 5 százaléknál kisebb piaci részesedéssel rendelkező hitelintézet közös 
kockázatvállalási-kockázatkezelési és audit bizottságot állíthat fel.
(5) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  közérdeklődésre számot tartó nem nyilvános részvénytársasági formában 
működő hitelintézetnek nem kell alkalmaznia, ha összevont alapú felügyelet alatt áll, és a magyarországi székhelyű 
anyavállalatának auditbizottsága a hitelintézet vonatkozásában is ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.
(6) Az  (1)–(2) bekezdésben foglaltakat a közérdeklődésre számot tartó nem nyilvános részvénytársasági formában 
működő hitelintézetnek nem kell alkalmaznia, ha a  hitelintézet felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testülete 
ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott esetben a  hitelintézet a  saját honlapján nyilvánosságra hozza a  testület 
összetételét, valamint azt, hogy az  auditbizottság feladatait a  hitelintézet felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető 
testülete látja el.”

65. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/E. §-sal egészül ki:
„304/E.  § (1) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi 
XLIV. törvénnyel megállapított 157. §-ban foglaltakat 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvénnyel 
hatályon kívül helyezett 260.  § (3)  bekezdését a  2016. június 17-ét megelőzően induló üzleti évre vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre még alkalmazni kell.”
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66. §  A Hpt. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

67. §  Hatályát veszti a Hpt. 260. § (3) bekezdése.

6. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

68. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 70.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosítónak vagy a viszontbiztosítónak – a legfőbb szerv döntése alapján – könyvvizsgálót kell megbíznia.”

69. §  A Bit. 70. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A biztosító vagy a viszontbiztosító köteles könyvvizsgálójának megbízatása megszűnésétől számított két hónapon 
belül – a legfőbb szerv döntése alapján – új könyvvizsgálót megbízni.”

70. §  A Bit. 116. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„116.  § (1) A  közérdeklődésre számot tartó, zártkörűen működő biztosító és viszontbiztosító részvénytársaságnál 
– a  (7)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására – legalább háromtagú auditbizottságot kell létrehozni, 
amelynek tagjait a felügyelőbizottság, illetve az igazgatóság tagjai közül választja a legfőbb szerv.
(2) Az auditbizottság elnökét a saját tagjai közül választja vagy azt a felügyelőbizottság jelöli ki az auditbizottság tagjai 
közül.
(3) Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító csoportfelügyelet alatt 
áll, és a magyarországi székhelyű anyavállalatának auditbizottsága a biztosító vagy a viszontbiztosító vonatkozásában 
is ellátja a (7) bekezdésben meghatározott feladatokat.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a biztosító és a viszontbiztosító rendelkezik olyan testülettel, 
amely megfelel az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételeknek, és a testület ellátja a (7) bekezdésben meghatározott 
feladatokat.
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott esetben a  biztosító és a  viszontbiztosító a  saját honlapján nyilvánosságra 
hozza, hogy melyik testület látja el a (7) bekezdésben meghatározott feladatokat, továbbá a testület összetételét.
(7) Az auditbizottság – a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokon túl –
a) figyelemmel kíséri a közérdeklődésre számot tartó biztosító, viszontbiztosító belső ellenőrzési, kockázatkezelési 
rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz 
meg;
b) figyelemmel kíséri az  éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálatát, figyelembe véve a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a  könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói 
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a  Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett 
megállapításokat és következtetéseket;
c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a  jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a  könyvvizsgáló cég 
függetlenségét, különös tekintettel a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt 
könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a  2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikkében foglaltak 
teljesülését.”

71. §  A Bit. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117.  § (1) A  nyilvánosan működő biztosító és viszontbiztosító részvénytársaság által létrehozott és működtetett 
auditbizottságnak a Ptk. 3:291. §-ában foglaltakon túl a 116. § (2) és (7) bekezdésében foglalt feltételeknek is meg 
kell felelnie.
(2) A  biztosítónak és a  viszontbiztosítónak nem kell az  (1)  bekezdés szerinti auditbizottságot létrehoznia és 
működtetnie, ha rendelkezik olyan testülettel, amely megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a biztosító és a viszontbiztosító a saját honlapján nyilvánosságra hozza, 
hogy melyik testület látja el a 116. § (7) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá a testület összetételét.”
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72. §  A Bit. 195. alcíme a következő 452/C. §-sal egészül ki:
„452/C. § (1) A 70. § (1), (2) és (7) bekezdésének, valamint 116. és 117. §-nak – a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, 
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvénnyel megállapított – rendelkezéseit 2017. január 
1-jétől kell alkalmazni.
(2) A  70.  § (3) és (4)  bekezdés – a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XLIV. törvénnyel hatályon kívül helyezett – rendelkezéseit a 2016. június 17-ét megelőzően induló 
üzleti évre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre még alkalmazni kell.”

73. §  A Bit. 453. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„10. az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

74. §  A Bit. 70. § (2) bekezdésében a „választhat” szövegrész helyébe a „bízhat meg” szöveg lép.

75. §  Hatályát veszti a Bit. 70. § (3) és (4) bekezdése.

7. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 69. §-ának hatályba nem lépése

76. §  Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek a  pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 69. §-a.

III. FEJEZET 
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

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

77. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Hatálybalépés

78. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–76. § e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

79. § (1) Ez a törvény a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó 
egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 
537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazza.

 (2) E  törvény az  éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvényhez

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 5. melléklet 1. pontja a következő 
k) alponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„k) az  éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. melléklet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.30. alponttal 
egészül ki:
(4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.30. a  közfoglalkoztatottakat a  közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló kormányrendelet alapján 
megillető elhelyezkedési juttatás a kifizetés időpontjától függetlenül.”

A nemzetgazdasági miniszter 14/2016. (V. 20.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében]
„o) az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sor a) és b) pontja és a 28. sor b) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet I. és II. fejezete, valamint 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási 
támogatás, továbbá a 22. sor a) és b) pontja, valamint a 28. sor c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet  
I. és II. fejezete, valamint 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,”
(nyújtható.)

 (2) A Rendelet 3. §-a a következő w) ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében]
„w) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 22. sor a) és b)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és  
II. fejezete, valamint 37.  cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás”
(nyújtható.)
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2. §  A Rendelet 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 40. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az  intelligens szakosodási stratégiák 
keretében,
b) a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” 
és az innovációs lehetőségek területén,
c) a közép- és kisvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,
d) az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az  intelligens 
szakosodási stratégiák keretében,
e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése,
f ) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.”

3. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) A Rendelet
a) 3. § i) pontjában a „pont a) és b) alpontja” szövegrész helyébe a „pontja” szöveg,
b) 3. § j) és k) pontjában és 43. § c) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–c), e)–i)” szöveg,
c) 3. § j) pontjában és 43. § c) pontjában a „38–39.” szövegrész helyébe a „38–40.” szöveg,
d) 3. § l) pontjában, 43. § g) pontjában a „c)” szövegrész helyébe a „c) és f )” szöveg,
e) 43. § f ) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–c), e)–i)” szöveg,
f ) 1. mellékletében foglalt táblázat G:38., G:39. és G:40. mezőjében a „szerv az államháztartásért felelős miniszter 

előzetes egyetértésével akkor” szövegrész helyébe a „szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor” szöveg,
g) 1. mellékletében foglalt táblázat K:38., K:39. és K:40. mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „30” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:12a. mezőjében a „ , civil szervezet” szövegrész.

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

6. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 14/2016. (V. 20.) NGM rendelethez

2. Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12., 29. sora.

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév
Jogcím-
csoport 

név
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 

egyedi döntés alapján 
előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi 
- jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

visszterhes polgári jogi 
szerződés alapján

- - -

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, társasház, lakásszövetkezet pályázati úton

egyedi döntés, előirányzat-
átcsoportosítás alapján

visszterhes polgári jogi 
szerződés alapján

26. 281234
Az előirányzat támogatást biztosít a nemzeti szabványosításról szóló  
1995. évi XXVIII. törvény alapján a Magyar Szabványügyi Testület 
nemzetközi feladatainak ellátásához.

Magyar Szabványügyi Testület egyedi döntés alapján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan 

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

igénybe 
vehető

-
igénybe 
vehető

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Nemzetgazdasági támogatások

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások minimum 100 millió forint 
elszámolható összköltségű, munkahelyteremetési célú
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 
beruházásainak,
b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

1. Magyarországon legalább 250 főt foglalkoztató ( a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást 
igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát  is figyelembe kell venni) nagyvállalatnak minősülő gazdasági társaság, európai 
részvénytársaság, valamint európai szövetkezet, amelynek fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe 
esik, amennyiben:
a) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, 
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés 
időszak  nem számít bele,
c) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
f) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén,  fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 
napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó 
munkavállaló és  az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  partnervállalkozásának, vagy  a támogatást 
igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan 
létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
g) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja és a támogatott 
fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
h) a támogatást igénylő - illetve amennyiben az f) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is -  
vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő 
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 
havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt  fenntartja,
i) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
j) támogatás ösztönző hatásokkal bír.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,
b) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
c)  benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett,
d) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli 
foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban 
van,
e) a benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
f) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az 
igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a 
helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
h) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a 
támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a 
fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
i) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére 
kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
j) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szakágazati kódú fejlesztendő 
tevékenységek esetén: 
16.21 Falemezgyártás, 16.22 Parkettagyártás, 16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása, 29.10 Közúti gépjármű gyártása, 29.31 Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti 
jármű alkatrészeinek gyártása,
k) a benyújtóval szemben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 
1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

pályázati úton, egyedi döntés 
alapján 

-

 1.  1. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:
„XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve”

-Gazdasági Zöldítési Rendszer

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi 
- jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs projektek 
finanszírozására,
b) a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
és energiahatékonyság növelésére,
c) az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre 
történő átállás ösztönzésére,
d) a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%-ának 
teljesítésére,
e) az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási helyszíneit 
feltüntető adatbázis és térkép elkészítésére és működtetésére;
f)   az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási 
és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére;
g) az elektromos töltőinfrastuktúrához kapcsolódó működési költségekre;
h) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing 
és promóciós tevékenység kiadásaira;
i) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó 
tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozására;
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

22. 347995

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

18. 346706
Területfejlesztéssel összefüggő 

feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a területi önkormányzatok,
ab) a regionális fejlesztési ügynökségek,
ac) a térségi fejlesztési tanácsok részére 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és 
egyes szakmai projektjeik végrehajtásához;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához, 
bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének 
finanszírozásához, valamint
d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok 
ellátásához.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj  Borvidék Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- - -

Nemzetközi szabványosítási és 
akkreditálási feladatok

28. 349562

6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

-

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi 
- jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) garancia,
c) óvadék.

-
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nemzetközi szervezet - - -

gazdasági társaság, szövetség, civil szervezet egyedi döntés alapján előleg biztosítható

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

"

pályázati úton, egyedi döntés 
alapján  előleg biztosítható

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi 
- jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

visszterhes polgári jogi 
szerződés alapján

41a. 352139
Az előirányzat a Kvtv. 19. § (6) és (7) bekezdése alapján a Kormány 
engedélyével, az általa meghatározott célra, ütezemzés szerint használható 
fel.

költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat - -

időarányosan, 
teljesítésarányosan, 
előirányzat-
átcsoportosítás alapján

- - - - -

7. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Fejezeti stablitási tartalék

8. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

9. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 41a. sorral egészül ki:

35. 296880 Nemzetgazdasági programok

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat ellátásához, 
szakmai program támogatásához használható fel, így különösen:
a) turisztikai és vendéglátási ágazati feladatok teljesítéséhez;
b) belgazdasági szakágazati feladatok, programok támogatásához;
c) nemzetgazdasági és szakmai programokkal összefüggő média 
megjelenések támogatásához;
d) gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához;
e) a 2017. évi Asztanai szakvilágkiállításhoz kapcsolódó kiadások és 
feladatok finanszírozásához;
f) egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

-természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet,szövetkezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- -
igénybe 
vehető

33. 244190
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi 
kapcsolattal összefüggő feladatok

Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények 
nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, 
hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául, továbbá egyes 
nemzetközi szervezetekban való  tagdíjfizetési kötelezettségek, 
nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvétel 
támogatására szolgál. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével járó 
költségeket is.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- - --
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2016. (V. 24.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 0,90%.

2. § (1) Ez a rendelet 2016. május 25-én lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet.

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

2016. évi LIII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról*

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

1. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 1. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénztárak részére vagyonkezelési és letétkezelési tevékenységet végző pénzügyi intézményekre, befektetési 
vállalkozásokra és befektetési alapkezelőkre és az  ilyen tevékenységet végző egyéb szervezetekre a  kollektív 
befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben, 
a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a  továbbiakban: Hpt.) és a  befektetési 
vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
törvényben foglaltakon kívül e törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

2. § (1) Az Öpt. 2. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„i) elektronikus irat használata: amennyiben a pénztár alapszabálya ezt lehetővé teszi, a pénztártag teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban kérheti a pénztártól, hogy a pénztár a részére átadandó dokumentumokat 
(nyilatkozatokat, igazolásokat) elektronikus iratként küldje meg részére;”

 (2) Az Öpt. 2. § (6) bekezdés g) pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál
g) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása:]
„11. egyéb gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, amelyek a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM  rendeletben 
meghatározott követelményeknek megfelelnek;”

3. §  Az Öpt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nyugdíjpénztár kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthat, az  önsegélyező pénztár kizárólag önsegélyező 
feladatokat láthat el. Az  egészségpénztár elláthatja az  (1)  bekezdés b)  pontjában felsoroltak közül a  gyógyszer és 
gyógyászati segédeszközök árának támogatását, a  pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén a  kieső 
jövedelmének teljes vagy részbeni pótlását, valamint a  pénztártag halála esetén a  hátramaradottak támogatását 
(a továbbiakban együtt: egészségügyi célú önsegélyező feladat) is. Az egészség- és önsegélyező pénztár elláthatja 

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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az önsegélyező, valamint az egészségpénztári, az egészségügyi célú önsegélyező feladatokat is azzal, hogy a feladatok 
ellátása során a kiegészítő önsegélyező pénztárakra, valamint a kiegészítő egészségpénztárakra vonatkozó speciális 
rendelkezések alkalmazásától nem tekinthet el. Az egészség- és önsegélyező pénztár alapítással vagy egyesüléssel jön 
létre, vagy akként, hogy a tevékenységi engedéllyel rendelkező egészség- vagy önsegélyező pénztár alapszabályának 
módosításával – külön engedélyezési kötelezettség nélkül – felveszi a másik pénztártípus szolgáltatásait. Az alapszabály 
módosításával, a  szolgáltatások felvételével létrejövő egészség- és önsegélyező pénztár a  továbbiakban is köteles 
megőrizni az  alapszabály-módosítást megelőző egészségpénztári, illetve önsegélyező pénztári szolgáltatásokhoz 
való hozzáférési lehetőséget és szolgáltatási kört.”

4. § (1) Az Öpt. 11/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tagszervezésért díjazást a  pénztár csak a  működési tartaléka terhére nyújthat, azzal, hogy azok együttes 
összege az átlépő tagok, valamint azon pénztártagok vonatkozásában, akik a belépés időpontjában más – azonos 
típusú − pénztár tagjai, a díjazás összege nem haladhatja meg a belépést követő első tizenkét hónapban befizetett 
tagdíj működési tartalékra jutó részét. Tagszervezésért ezen túl díjazás és egyéb juttatás nem nyújtható. Valamely 
pénztártípusban újonnan tagsági jogviszonyt létesítő pénztártag – aki a belépés időpontjában egyetlen más, azonos 
típusú pénztárnak sem tagja – tagszervezéséért járó díjazás összege nem haladhatja meg a  belépést követő első 
tizenkét hónapra vonatkozóan vállalt tagdíj 20 százalékát.”

 (2) Az Öpt. 11/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A tagszervezésért díjazás a tagsági jogviszony létrejöttétől két évig adható, a visszaírásra a tagsági jogviszony 
létrejöttétől három évig van lehetőség. E  § alkalmazásában az  önsegélyező pénztár, továbbá az  egészségpénztár, 
illetve az egészség- és önsegélyező pénztár azonos típusú pénztárnak minősülnek.”

 (3) Az Öpt. 11/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tagszervező útján belépett pénztártag a tagszervező részére az új pénztárba (önkéntes nyugdíj- vagy önkéntes 
egészség-, önsegélyező-, egészség és önsegélyező pénztár) történő be-, illetve átlépést megelőzően nyilatkozik arról, 
hogy az adott pénztártípussal azonos típusú, tehát önkéntes nyugdíj-, egészség-, önsegélyező- vagy egészség- és 
önsegélyező pénztárnak tagja-e. A tag nyilatkozatát a tagszervező a belépési nyilatkozattal egyidejűleg nyújtja be 
a pénztár részére. A pénztár a (3) bekezdés szerinti jutalékot a fenti tagi nyilatkozatban foglaltak alapján fizeti meg 
a tagszervező részére.”

5. §  Az Öpt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó eljárásokat és a  tagnak az  ezen időszak alatt 
történő tagsági jogainak gyakorlására vonatkozó előírásokat az alapszabály tartalmazza azzal, hogy a tagdíjfizetési 
kötelezettség szüneteltetésére az alapszabály nem adhat lehetőséget.”

6. § (1) Az Öpt. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át, az alábbi kivételekkel:
a) a 47. § (3) bekezdésében foglalt esetet;
b) egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár tagja a 2. § (5) bekezdés a) pontjában 
meghatározott nyugdíjkorhatár betöltésekor nyugdíjpénztárba átléphet;
c) egészségpénztár és önsegélyező pénztár tagja átléphet egészség- és önsegélyező pénztárba, egészség- és 
önsegélyező pénztár tagja átléphet egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba is.”

 (2) Az Öpt. 15. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  átadó pénztár a  (4)  bekezdés b)  pont szerinti átlépési kérelem kézhezvételét követő nyolc napon belül 
írásban tájékoztatja a  tagot a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 
alapján a  nyugdíjszolgáltatás adómentes igénybevételéhez szükséges tagsági jogviszony időtartamáról, amely 
abban az esetben irányadó, ha a tag az átvevő pénztárnak az Szja tv. szerinti időtartamnál rövidebb ideje tagja. Ha 
a tájékoztatás kézhezvételét követően, annak ismeretében a tag harminc napon belül megerősíti átlépési kérelmét, 
a pénztár teljesíti azt.
(4b) A  tag átlépésére vonatkozó határidő a  (4a)  bekezdés szerinti harmincnapos határidő lejártát követő napon 
kezdődik.”
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7. § (1) Az Öpt. 18. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapszabálynak tartalmaznia kell:)
„t) az elektronikus irat igénylésére vonatkozó elveket, amennyiben a pénztár kiad elektronikus iratot a pénztártag 
kérésére;”

 (2) Az Öpt. 18. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az alapszabálynak tartalmaznia kell:)
„u) mindazt, amit a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály a pénztár alapszabályába utal, 
vagy amit a közgyűlés szükségesnek tart.”

8. §  Az Öpt. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  igazgatótanács gyakorolja az ügyvezető és − amennyiben a pénztár ügyvezetőt nem alkalmaz − a pénztár 
alkalmazottai felett a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, illetve a juttatások meghatározására vonatkozó 
munkáltatói jogokat. Az  igazgatótanács hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat ügyvezető hiányában vagy 
akadályoztatása esetén az igazgatótanács elnöke gyakorolja.”

9. §  Az Öpt. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  egy munkáltatói tag által fizetett hozzájárulás egy naptári évben eléri vagy meghaladja a  pénztár 
tagdíjbevételének 50 százalékát, a  munkáltatói tag jogosult egy tagot legfeljebb ezt a  naptári évet követő 5  évre 
az ellenőrző bizottságba kijelölni. A tisztség betöltéséhez a kijelölt tagnak az ellenőrző bizottsági tagokra irányadó 
feltételeket kell teljesítenie. A  munkáltatói tag által az  ellenőrző bizottságba kijelölt tag tisztségét a  kijelölés 
elfogadásával szerzi meg. A munkáltatói tag jogosult az általa kijelölt ellenőrző bizottsági tagot tisztségéből visszahívni 
és a tisztségre a visszahívástól számított 30 napon belül új tagot jelölni. A pénztár ellenőrző bizottságában a közgyűlés 
által megválasztott és a munkáltatói tag által kijelölt tagot ugyanazok a jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.”

10. §  Az Öpt. 29/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Telefonon történő panaszkezelés esetén a  pénztár biztosítja az  ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és 
ügyintézést. A pénztár az ügyintézőjének – a pénztár felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított – öt 
percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”

11. § (1) Az Öpt. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  pénztár a  vagyonkezelést és a  befektetési tevékenységet részben vagy teljes mértékben önállóan végzi, 
és a  pénztár tárgyévi nyitómérlegében a  fedezeti és likviditási alap együttes állománya meghaladja a  százmillió 
forintot, a  vagyonkezelési és befektetési tevékenység irányítására olyan személy alkalmazható (a  továbbiakban: 
befektetésekért felelős vezető),
a) aki büntetlen előéletű,
b) aki nem áll jogi, államigazgatási, közgazdasági, pénzügyi vagy könyvvizsgálói végzettséghez kötött munkakörnek 
megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
c) akivel szemben nem áll fenn a 20. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott kizáró ok, és
d) aki rendelkezik értékpapír-forgalmazói vizsgával, szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év pénztári 
vagyonkezelési, befektetési vagy portfoliókezelési gyakorlattal.”

 (2) Az Öpt. 38. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha pénztárak mindegyike egyesülésük elhatározása előtt egyenként rendelkezik kormányrendelet szerinti olyan 
Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvényével, amelynek kibocsátója 
eleget tesz a tőkepiacról szóló törvény szerinti, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségnek a pénztár felé, úgy a jogutód pénztár tekintetében a 37. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően 
a zártkörűen működő részvénytársaságba történő befektetés esetén a bankban már meglévő tulajdoni részesedés 
mértékének 10 százalékos korlátra vonatkozó szabályát nem kell alkalmazni.”

12. § (1) Az Öpt. 45/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  végelszámolás kezdő időpontját követően kezdeményezett átlépések, kilépések esetén a  tagi követelések 
átutalása, kifizetése a  (10)  bekezdésben meghatározottak szerint a  végelszámolás lefolytatását követően kerül 
teljesítésre.”
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 (2) Az Öpt. 45/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  (4)  bekezdésben meghatározott átutalásokat, illetve kifizetéseket a  pénztár a  vagyonfelosztási javaslat 
elfogadását követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Az átutalás, illetve kifizetés teljesítésével a  tagok – ide nem 
értve az  ellenőrző bizottsági tagokat – tagsági jogviszonya megszűnik. A  végelszámolás lefolytatását követően 
fennmaradó vagyont a pénztár – a 13. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az alapszabályban foglaltak 
szerint a nyilvántartásból való törlést követő 15 napon belül fizeti ki, illetve utalja át.”

13. §  Az Öpt. 47. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben a tag az (5) bekezdés e) vagy f ) pontja szerinti választással él, újabb nyilatkozatot legkorábban egy 
év elteltével tehet.”

14. §  Az Öpt. 50/B. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező szolgáltatásként a következő szolgáltatásokat nyújthatja:)
„j) lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása: amelyet a pénztár a hitelintézet által kiadott, a pénztártag által 
teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a  pénztártag részére fizethet meg, amennyiben 
a támogatást a pénztártag igényelte. A pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére is megfizetheti a támogatást. 
A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes 
havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;”

15. §  Az Öpt. 51. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Egészségpénztárból egészség- és önsegélyező pénztárba történő átlépés esetén az átadó pénztár az átlépő tag 
egyéni egészségszámla követeléséről a  befizetés időpontja szerinti bontásban ad tájékoztatást az  átvevő pénztár 
részére.
(8) A (7) bekezdés szerinti tájékoztatás keretében az átadó pénztár – az érintett összeg feltüntetésével – megjelöli 
a tagi egyenleg azon részét, amelynek forrása 180 napnál régebben történt tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, 
támogatás vagy adomány, továbbá feltünteti a 180 napon belüli egyes befizetések összegét és időpontját, továbbá 
a 180 napon belüli egyéni számla terhelések összegeit és azok időpontjait, valamint az éves keretösszeg felhasználású 
önsegélyező szolgáltatásokra a naptári évben már kifizetett összegeket.”

16. §  Az Öpt. 65. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztártevékenység folytatására adott engedély visszavonására akkor kerülhet sor, ha a pénztár)
„d) a pénztártagok érdekeit súlyosan veszélyeztetve
da) a pénztártevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit súlyosan megsérti vagy
db) a Felügyelet e törvényen alapuló határozatainak nem tesz eleget;”

17. §  Az Öpt. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) Ha a pénztár működésében olyan különösen súlyos veszélyhelyzet alakult ki, amely a megtakarítások vagy 
a  szolgáltatások biztonságát fenyegeti, a  Felügyelet a  felszámolás elkerülése, valamint a  pénztártagok érdekében 
szükségintézkedést tehet. Az intézkedések megtételét indokolja különösen, ha a pénztár
a) olyan helyzetbe kerül, amelyben fennáll annak a veszélye, hogy valamely – különösen pénzügyi, könyvvezetési, 
beszámolási vagy tájékoztatási – kötelezettségének nem tud eleget tenni,
b) számvitelében, belső ellenőrzési rendszerében feltárt hiányosságok oly mértékűek, hogy lehetetlenné vált 
a pénztár valódi pénzügyi helyzetének feltárása, vagy
c) alapszabálynak vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működése nem biztosítható.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott veszélyhelyzet feloldása érdekében – intézkedésként – a 65. §-ban 
meghatározott intézkedéseket teheti.”

18. §  Az Öpt.
a) 2.  § (3)  bekezdés h)  pontjában az „az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben” szövegrész 

helyébe az „az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben” 
szöveg,

b) 2.  § (7)  bekezdés a)  pontjában az  „a Bit.-ben” szövegrész helyébe az  „a biztosítási tevékenységről szóló 
törvényben” szöveg,

c) a 20. § (5) bekezdés b) pontjában az „a közgyűlés által” szövegrész helyébe az „az igazgatótanács által” szöveg,



6. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1227

d) 29/A. § (4) bekezdésében az „egy évig” szövegrész helyébe az „öt évig” szöveg,
e) 29/A.  § (8)  bekezdésében a „Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét” szövegrész helyébe a „Pénzügyi 

Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét” szöveg,
f ) 29/A. § (9) bekezdésében a „három évig” szövegrész helyébe az „öt évig” szöveg,
g) 47. § (3) bekezdésében az „egészség- vagy önsegélyező” szövegrész helyébe az „egészség- vagy önsegélyező, 

továbbá egészség- és önsegélyező” szöveg,
h) 47. § (6i) bekezdésében a „tárgyév” szövegrész helyébe a „tárgyévet megelőző év” szöveg,
i) 47/B.  § (1)  bekezdésében a „45/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe a „45/A.  § (4)  bekezdés 

a) pontjában” szöveg,
j) 51. § (6) bekezdésében az „egészségpénztár” szövegrészek helyébe az „egészségpénztár, illetve egészség- és 

önsegélyező pénztár” szöveg,
k) 64. § (1) bekezdés b) pontjában a „befektetési szakértő” szövegrész helyébe a „befektetésekért felelős vezető” 

szöveg
lép.

2. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

19. §  A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 6. § b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A jelzálog-hitelintézet által kötött jelzáloghitelszerződést – a kölcsönszerződés és a zálogszerződés külön okiratba foglalása 
esetén mindkettőt – közjegyzői okiratba kell foglalni. Elegendő azonban csupán teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalni azt a kölcsönszerződést, illetve zálogszerződést,)
„b) amelynek összes kötelezettje a kölcsön folyósításának megkezdését – szerződésmódosítás esetén a módosítás 
hatálybalépését – megelőzően közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást tesz a szerződés, illetve 
a szerződésmódosítás szerinti kötelezettsége fennállásáról.”

20. § (1) A Jht. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jelzálog-hitelintézet olyan jelzáloghitel-szerződésből vagy kapcsolódó kölcsönszerződésből eredő követelést vásárolhat 
meg pénzügyi intézménytől, illetve biztosító részvénytársaságtól,)
„a) amely szerződést Magyarország vagy EGT-állam területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog biztosít és 
a kapcsolódó kölcsönrész nyújtása esetén figyelembe vették a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szabályokat,”

 (2) A Jht. 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jelzálog-hitelintézet olyan Magyarország területén lévő ingatlanon alapított önálló zálogjogot vásárolhat meg,)
„a) amelyet az eladó hitelintézet jelzáloghitel biztosítékaként a (2) bekezdésben meghatározott valamennyi egyéb 
feltételnek megfelelően alapított vagy ilyenné átalakított, és”

 (3) A Jht. 8. § (5a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjognak a jelzálog-hitelintézetre történő átruházásával létrejött 
különvált zálogjog fedezete mellett a jelzálog-hitelintézet akkor nyújthat refinanszírozási jelzáloghitelt hitelintézetnek, ha)
„c) a kapcsolódó kölcsönrész nyújtása esetén figyelembe vették a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szabályokat,”

21. §  A Jht. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jelzálog-hitelintézet közvetlen tulajdoni részesedést – más hitelintézet, biztosító részvénytársaság, befektetési 
alapkezelő, befektetési vállalkozás, illetve járulékos vállalkozás kivételével – csak olyan gazdasági társaságban szerezhet, 
illetve tarthat meg, amely ingatlanok kezelésével, hasznosításával, értékesítésével összefüggő tevékenységet végez.”

22. §  A Jht.
a) 3. § (1) bekezdésében az „önálló zálogjogként alapított, valamint” szövegrész helyébe az „önálló zálogjogként 

alapított, átalakításos önálló zálogjoggá átalakított, valamint” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében az „önálló zálogjogvásárlások” szövegrész helyébe az „önálló és átalakításos önálló 

zálogjog (a továbbiakban együtt: önálló zálogjog) megvásárlásának” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „jelzáloghitel tőkeösszege” szövegrész helyébe a „jelzáloghitel tőkeösszege 

a refinanszírozás időpontjában” szöveg,
d) 8.  § (5a)  bekezdés e)  pontjában az „eredeti jelzáloghitel kölcsönszerződésben meghatározott tőkeösszege” 

szövegrész helyébe az „eredeti jelzáloghitel a refinanszírozás időpontjában” szöveg,
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e) 14.  § (3)  bekezdésében az „a különvált zálogjog, illetve az  önálló zálogjog alapítása, valamint” szövegrész 
helyébe az „az önálló zálogjog alapítása, illetve jelzálognak átalakításos önálló zálogjoggá való átalakítása, és 
ezeknek, illetve a jelzálognak különvált zálogjogként” szöveg,

f ) 14.  § (7)  bekezdésében az  „akkor a  jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés” szövegrész helyébe az  „akkor 
a jelzáloghitelből és a refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelés” szöveg

lép.

23. §  Hatályát veszti a Jht. 5. § (2) bekezdése.

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

24. § (1) A  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a  továbbiakban: Mpt.) 23.  § 
(1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztártag tagsági jogviszonya)
„k) a  30/A.  § (4)  bekezdésében foglalt esetben a  pénztártag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő 
visszalépése esetén a  pénztártag egyéni számlaegyenlege visszalépő tagi kifizetésekkel csökkentett összegének 
a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását megelőző nappal;”
(szűnik meg.)

 (2) Az Mpt. 23. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A pénztártag tagsági jogviszonya)
„l) a  83.  § (7)  bekezdésében és a  84.  § (4)  bekezdésében foglalt esetben a  pénztártag egyéni számlaegyenlege 
visszalépő tagi kifizetésekkel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását megelőző 
nappal”
(szűnik meg.)

25. §  Az Mpt. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pénztár a  befektetések irányítására olyan, vele munkaviszonyban álló személyt köteles alkalmazni, akivel 
szemben nem áll fenn a  34.  § (12)  bekezdésében meghatározott kizáró ok, valamint értékpapír-forgalmazásra 
feljogosító szakmai vizsgával, szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább három év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.”

26. § (1) Az Mpt. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A saját tevékenységi tartalék mértéke az alábbiak szerint meghatározott egyenlegek összege:
a) 80 millió forint,
b) a  tárgyévet követő ötödik év végéig az  öregségi nyugdíjkorhatárt elérő tagok összesített egyéni számla 
egyenlegének egy százaléka, és
c) a tárgyévet követő hatodik év elejétől a 14. év végéig az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő női tagok húsz százalékának 
összesített egyéni számla egyenlegének egy százaléka,
de legalább 100 millió forint.”

 (2) Az Mpt. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A saját tevékenységi tartalék fedezetének meghatározásakor figyelembe vehető
a) a működési célú tartalékok negyven százaléka, ideértve a működés fedezetének induló tőkéjét, a tartaléktőkét és 
a működés tárgyévi eredményét,
b) a likviditási és kockázati céltartalék hetven százaléka, ide nem értve a saját tevékenységi tartalékot.”

27. §  Az Mpt. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vagyonkezelési tevékenység szerződésben megállapított ellenértékének kereskedési költségek (jutalékok) 
nélkül számított éves összege 2009. és 2010. évben nem haladhatja meg a  kezelésre átadott vagyon(rész) napi 
bruttó piaci értékei számtani átlagának 0,8 százalékát, 2011. évtől 0,2 százalékát. Az előzőekben meghatározottaknál 
magasabb ellenérték kikötése semmis. A pénztár költségként a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utolsó 
napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát számolhatja el, abban az  esetben, ha a  vagyonkezelési tevékenység 
ellenértékét ebbe a költségbe beszámítja.”
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28. §  Az Mpt. 77/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Telefonon történő panaszkezelés esetén a  pénztár biztosítja az  ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és 
ügyintézést. A pénztár az ügyintézőjének – a pénztár felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított – 
öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az  az adott helyzetben általában 
elvárható.”

29. §  Az Mpt. 83. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (6)  bekezdésben meghatározott átutalásokat a  pénztár a  vagyonfelosztási javaslat elfogadását követő 
15 napon belül köteles teljesíteni. Az átutalás teljesítésével a tagok – ide nem értve az ellenőrző bizottsági tagokat – 
tagsági jogviszonya megszűnik.”

30. §  Az Mpt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 131/B. §-sal egészül ki:
„131/B. § Azon személyek tekintetében, akiket a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról 
szóló 2016. évi LIII. törvény hatálybalépésekor a  magánnyugdíjpénztár vagyonkezelési tevékenység irányítására 
alkalmaz, vagy alkalmazásukra vonatkozó engedélykérelmet a  Felügyeletnek benyújtott, a  48.  § (2)  bekezdésben 
foglalt értékpapír-forgalmazásra feljogosító szakmai vizsgát és szakmai gyakorlatot 2018. július 1-ig kell igazolni.

31. §  Az Mpt.
a) 58. § (1) bekezdésében a „kell képeznie” szövegrész helyébe a „kell biztosítania” szöveg,
b) 59. § (3) bekezdés a) pontjában az „az SzMSz-ben” szövegrész helyébe az „az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben” 

szöveg,
c) 59.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „szolgáltatási tartalékok befektetésének kiadásai,” szövegrész helyébe 

a „szolgáltatási tartalékok befektetésének kiadásai, valamint a 74. § (4) bekezdés szerinti költség,” szöveg,
d) 60. § (3) bekezdés a) pontjában az „az SzMSz-ben vagy a pénzügyi tervben” szövegrész helyébe az „az SzMSz-ben 

és a pénzügyi tervben” szöveg,
e) 61. § (2) bekezdés a) pontjában az „az SzMSz-ben vagy a pénzügyi tervben” szövegrész helyébe az „az SzMSz-ben 

és a pénzügyi tervben” szöveg,
f ) 61. § (2) bekezdés h) pontjában a „bevételek.” szövegrész helyébe a „bevételek, valamint a 74. § (4) bekezdés 

szerinti költségnek a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét meghaladó része.” szöveg,
g) 66. § (6) bekezdésében a „0,4 százalékát” szövegrész helyébe a „0,2 százalékát” szöveg,
h) 77/C. § (4) bekezdésében az „egy évig” szövegrész helyébe az „öt évig” szöveg,
i) 77/C.  § (8)  bekezdésében a „Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét” szövegrész helyébe a „Pénzügyi 

Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét” szöveg,
j) 77/C. § (9) bekezdésében a „három évig” szövegrész helyébe az „öt évig” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti az
a) Mpt. 24. § (7) és (8) bekezdése,
b) Mpt 83. § (6) bekezdésében az „az átlépés napja a befogadó pénztár befogadó nyilatkozatának napja, azonban” 

szövegrész.

4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

33. § (1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdése a következő 22a. és 22b. ponttal 
egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„22a. bejelentett személy: az  a  személy, akit a  bejelentő személy az  596/2014/EU rendelet megsértésével vagy 
megsértésének szándékával vádol,
22b. bejelentő személy: az a személy, aki az 596/2014/EU rendelet tényleges vagy lehetséges megsértését jelenti be 
a Felügyeletnek,”

 (2) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 64a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„64a. jogsértésről szóló bejelentés: a  bejelentő személy által a  Felügyelethez eljuttatott bejelentés az  596/2014/EU 
rendelet tényleges vagy lehetséges megsértéséről,”
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34. §  A Tpt. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A forgalomba hozatali eljárás lezárásáig, illetve a szabályozott piacon a kereskedés megkezdéséig a kereskedelmi 
kommunikációt a Felügyelethez a nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg be kell nyújtani. A Felügyelet a kereskedelmi 
kommunikáció nyilvánosságra hozatalát, illetve további nyilvános közlését megtiltja, ha annak tartalma ellentétes 
vagy félrevezető információt tartalmaz a benyújtott, illetve közzétételre engedélyezett tájékoztatóban foglaltakhoz 
képest, vagy egyébként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába ütközik.”

35. § (1) A Tpt. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  értékpapír forgalomba hozatala a  befektetők szempontjából fokozottan, illetve kiemelten kockázatos, 
a  forgalmazó és a  kibocsátó, az  ajánlattevő vagy az  értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését, illetve 
a  multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személy köteles ennek a  tájékoztató 
elején, valamint kereskedelmi kommunikációjában feltűnő módon történő feltüntetésére, a  vonatkozó arányszám 
egyidejű bemutatásával.”

 (2) A Tpt. 38. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  értékpapír forgalomba hozatala a  befektetők szempontjából fokozottan kockázatos, ha a  hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala következtében a tervezett kibocsátás mennyisége (vagy a kibocsátási 
program együttes keretösszege) és a  kibocsátó legutolsó auditált beszámolójában szereplő mérlegfőösszeg saját 
tőkén felüli összege meghaladja a kibocsátó saját tőkéjét, hitelintézetek esetében a saját tőke tízszeresét.
(4b) Az  értékpapír forgalomba hozatala a  befektetők szempontjából kiemelten kockázatos, ha a  hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír kibocsátója kevesebb mint egy éve működik, ha a kibocsátó, az ajánlattevő, vagy az értékpapír 
szabályozott piacra történő bevezetését, illetve a  multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt 
kezdeményező személy és a  forgalmazó felelőssége a  tájékoztatóval kapcsolatosan nem egyetemleges, vagy ha 
a  hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala következtében a  tervezett kibocsátás mennyisége 
(vagy a  kibocsátási program együttes keretösszege) és a  kibocsátó legutolsó auditált beszámolójában szereplő 
mérlegfőösszeg saját tőkén felüli összege meghaladja a saját tőke kétszeresét, hitelintézetek esetében a saját tőke 
hússzorosát.”

36. §  A Tpt. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozat átvételére kizárólag az ismertetőben, a tájékoztatóban vagy 
az alaptájékoztatóban meghirdetett módon (különösen: forgalomba hozatali helyeken, a forgalomba hozatalra nyitva 
álló időtartam alatt, üzleti órákban vagy elektronikus úton) kerülhet sor.”

37. §  A Tpt. 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A forgalmazó, a kibocsátó a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő öt napon belül a Felügyeletnek bejelenti 
annak eredményét, valamint azt a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen nyilvánosságra hozza. A tájékoztatót 
a forgalomba hozatali eljárás eredményével nem szükséges kiegészíteni.”

38. §  A Tpt. 61. § (11a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11a) A  részvényes mentesül az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a  szavazati jogok a  piaci 
visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és 
a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) és annak kiegészítő 
jogszabályaival összhangban stabilizálási célból szerzett részvényekhez kapcsolódnak, feltéve ha a  kibocsátó 
biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jog
a) nem gyakorolható, és
b) a  döntéshozó, ügyvezető szervei, felügyelőbizottsága vagy ezek testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére 
vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt.”

39. §  A Tpt. XXI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„XXI. FEJEZET
A BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A PIACBEFOLYÁSOLÁS TILALMA
199. § (1) E rész rendelkezéseit az 596/2014/EU rendelet alkalmazási körében foglalt pénzügyi eszközökre, ügyletekre 
és referenciaértékekre vonatkozóan, a rendeletben meghatározott körben kell alkalmazni.
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(2) A bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az 596/2014/
EU rendeletet kell alkalmazni.”

40. §  A Tpt. XXII. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„XXII. FEJEZET
A JOGSÉRTÉSRŐL SZÓLÓ BEJELENTÉSEK ÁTVÉTELÉRE ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELJÁRÁSOK
200.  § A  jogsértésekről szóló bejelentések átvételére és azok nyomon követésére a  panaszokról és a  közérdekű 
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A bejelentések átvételének és nyomon követésének általános szabályai
201.  § (1) A  Felügyelet gondoskodik a  jogsértésről szóló bejelentéseket kezelő munkatársak kijelöléséről 
(a továbbiakban: kijelölt munkatársak). A kijelölt munkatársak a jogsértésről szóló bejelentések kezelésére vonatkozó 
szakmai képzésben részesülnek.
(2) A kijelölt munkatársak az alábbi feladatokat látják el:
a) tájékoztatást nyújtanak a jogsértések bejelentésével kapcsolatos eljárásokról;
b) átveszik és nyomon követik a jogsértésről szóló bejelentéseket;
c) kapcsolatot tartanak a bejelentő személlyel, amennyiben az felfedte személyazonosságát.
202. § (1) A Felügyelet honlapjának elkülönült részén, könnyen hozzáférhető módon közzéteszi
a) a  jogsértésről szóló bejelentések átvételére és nyomon követésére, valamint a  kijelölt munkatársakkal való 
kapcsolatfelvételre szolgáló kommunikációs csatornákat, így különösen a telefonszámokat és a biztonságos postai és 
elektronikus elérhetőséget, amely biztosítja a bejelentések bizalmas kezelését;
b) a jogsértésről szóló bejelentésekre vonatkozó eljárásokat;
c) a jogsértésről szóló bejelentések bizalmas kezelésére vonatkozó szabályozást;
d) a munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek védelmére szolgáló eljárásokat;
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az 596/2014/EU rendelettel összhangban nyújtott tájékoztatás nem minősül 
az információközlés bármely, szerződésben, jogalkotási, szabályozási vagy igazgatási rendelkezésben meghatározott 
korlátozása megsértésének, és azért a bejelentő személy semmilyen módon nem vonható felelősségre.
(2) A telefonos elérhetőség mellett azt is fel kell tüntetni, ha a telefonszám felhívása esetén a hívás rögzítésre kerül.
203.  § (1) A  202.  § (1)  bekezdés b)  pontjában említett, a  jogsértésről szóló bejelentésekre alkalmazandó eljárások 
leírásának tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) tájékoztatás a bejelentések anonim módon történő benyújtásának lehetőségéről;
b) tájékoztatás arról, hogy a Felügyelet az információk pontosítására, illetve további információk nyújtására kérheti 
a bejelentő személyt;
c) a jogsértésről szóló bejelentés eredményével kapcsolatos visszajelzés típusai, tartalma és határideje;
d) a  jogsértésről szóló bejelentések bizalmas kezelésére vonatkozó szabályozás, ezen belül azon körülmények 
részletes leírása, amelyek mellett a bejelentő személy bizalmas adatai az 596/2014/EU rendelet 27., 28. és 29. cikkével 
összhangban közölhetők.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában említett részletes leírásnak egyértelműen ki kell térnie arra, hogy bizonyos rendkívüli 
esetekben az  adatok bizalmas kezelése nem biztosítható, így különösen abban az  esetben, ha az  adatok közlése 
az  uniós vagy hazai jogszabályok által előírt szükséges és arányos kötelezettség, ezen jogrendszerek megfelelő 
biztosítékai mellett, például vizsgálatok vagy bírósági eljárások során vagy mások szabadságának védelme érdekében, 
ideértve a bejelentett személy védelemhez való jogát.
A bejelentések átvételére szolgáló kommunikációs csatornák
204.  § (1) A  Felügyelet a  jogsértésről szóló bejelentések átvétele és nyomon követése céljára független és önálló 
kommunikációs csatornákat jelöl ki, amelyek biztonságosak, és biztosítják a  bizalmas kezelést (a  továbbiakban: 
kijelölt kommunikációs csatornák).
(2) A  kijelölt kommunikációs csatornákat akkor lehet függetlennek és önállónak tekinteni, ha az  alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:
a) elkülönülnek a  Felügyelet általános kommunikációs csatornáitól, ezen belül azoktól, amelyeken keresztül 
a Felügyelet belső, valamint harmadik felekkel folytatott kommunikációját folytatja a szokásos működése során;
b) a kommunikációs csatornákat oly módon alakítják ki és működtetik, hogy biztosítják az információk teljességét, 
sértetlenségét és bizalmas jellegét, továbbá megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést;
c) lehetővé teszik az információk tartós tárolását a 205. §-sal összhangban a későbbi vizsgálatok érdekében.
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(3) A kijelölt kommunikációs csatornák lehetővé teszik a tényleges vagy lehetséges jogsértések bejelentését az alábbi 
módokon:
a) a jogsértésről szóló, postai vagy elektronikus úton tett bejelentés;
b) a jogsértésről szóló szóbeli bejelentés telefonon, függetlenül attól, hogy rögzítésre kerül-e vagy sem;
c) személyes ügyintézés a kijelölt munkatársakkal való személyes találkozó útján.
(4) A Felügyelet a jogsértésről szóló bejelentés átvétele előtt vagy legkésőbb annak átvételekor a bejelentő személy 
rendelkezésére bocsátja a 202. §-ban felsorolt információkat.
(5) A Felügyelet a nem a kijelölt kommunikációs csatornán beérkezett jogsértésről szóló bejelentést módosítás nélkül, 
haladéktalanul továbbítja a kijelölt munkatársakhoz, a kijelölt kommunikációs csatornákat használva.
A beérkezett bejelentések nyilvántartása
205. § (1) A Felügyelet a jogsértésről szóló bejelentésekről nyilvántartást vezet.
(2) A  Felügyelet haladéktalanul visszaigazolja a  jogsértésről szóló írásbeli bejelentést a  bejelentő személy által 
feltüntetett postai vagy elektronikus elérhetőségen, kivéve, ha a  bejelentő személy kifejezetten kérte ennek 
mellőzését, vagy ha a Felügyelet ésszerű indokkal feltételezi, hogy az írásbeli bejelentés visszaigazolása veszélyeztetné 
a bejelentő személy személyazonosságának védelmét.
(3) Ha a jogsértés bejelentése rögzített telefonbeszélgetés útján történik, a Felügyeletnek joga van a szóbeli bejelentés 
dokumentálására az alábbi módokon:
a) hangfelvétel készítése a beszélgetésről tartós és könnyen visszakereshető formában, vagy
b) a beszélgetés teljes és pontos átirata, amelyet a kijelölt munkatársak készítenek el.
(4) Ha a  bejelentő személy felfedte személyazonosságát, a  Felügyelet lehetővé teszi a  bejelentő személy számára 
az átirat ellenőrzését, kijavítását. A bejelentő személy aláírásával elfogadja az átiratot.
(5) Ha a  jogsértés bejelentése nem rögzített telefonbeszélgetés útján történik, a Felügyeletnek joga van a szóbeli 
bejelentés dokumentálására jegyzőkönyv formájában. Ha a  bejelentő személy felfedte személyazonosságát, 
a Felügyelet lehetővé teszi a bejelentő személy számára a jegyzőkönyv ellenőrzését, kijavítását. A bejelentő személy 
aláírásával fogadja el a jegyzőkönyvet.
(6) Ha a  bejelentő személy személyes találkozót kér a  kijelölt munkatársaktól személyes ügyintézés céljából, 
a  Felügyelet biztosítja, hogy a  találkozóról készült teljes és pontos feljegyzéseket az  alábbi módok valamelyikén 
tárolják:
a) hangfelvétel készítése a beszélgetésről tartós és könnyen visszakereshető formában, vagy
b) a kijelölt munkatársak által a találkozóról készített pontos jegyzőkönyv.
(7) Ha a  bejelentő személy felfedte személyazonosságát, a  Felügyelet lehetővé teszi a  bejelentő személy számára 
a jegyzőkönyv ellenőrzését, javítását. A bejelentő személy aláírásával elfogadja a találkozóról készített jegyzőkönyvet.
A munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek védelme
206.  § (1) A  Felügyelet olyan eljárásokat vezet be, amelyek biztosítják az  596/2014/EU rendelet megsértését 
bejelentő vagy megsértésével vádolt, munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek diszkriminációval vagy más 
tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelmével foglalkozó hatóságokkal történő hatékony információcseréjét és 
együttműködését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárások magukban foglalják legalább az alábbiakat:
a) a  bejelentő személyek tájékoztatása a  tisztességtelen bánásmóddal szembeni jogorvoslati lehetőségekről, így 
különösen a kártérítési igények érvényesítésének lehetőségéről;
b) a  bejelentő személyek Felügyelet általi támogatása bármely, a  tisztességtelen bánásmód miatti jogorvoslati 
eljárás során, például oly módon, hogy a bejelentő személyt visszaélést bejelentő személyként igazolja a munkaügyi 
jogvitákban.
A személyes adatok védelmére vonatkozó eljárás
206/A. § (1) A Felügyelet biztosítja, hogy a 205. §-ban foglalt nyilvántartásokat bizalmas és biztonságos rendszerben 
tárolják.
(2) A  rendszerben tárolt adatokhoz csak a  Felügyelet azon munkatársai rendelkeznek hozzáféréssel, akik számára 
a hozzáférés szakmai kötelezettségük teljesítéséhez szükséges.
(3) A Felügyelet gondoskodik a bejelentő és a bejelentett személy személyes adatainak biztonságos továbbítására 
vonatkozó eljárások kialakításáról.
(4) A (3) bekezdésben foglalt eljárások biztosítják, hogy az adattovábbítás sem közvetlenül, sem közvetve nem fedi fel 
a bejelentő vagy a bejelentett személy személyazonosságát és nem teszi lehetővé annak kikövetkeztetését, kivéve, ha 
az ilyen továbbítás összhangban van a 203. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt szabályozással.
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A bejelentett személyek védelmére vonatkozó eljárások
206/B. § (1) Ha a bejelentett személyek személyazonossága nem ismert a nyilvánosság előtt, a Felügyelet biztosítja, 
hogy személyazonosságuk a  jogsértésről szóló bejelentés alapján már megindult felügyeleti vizsgálat alatt álló 
személyekkel azonos védelemben részesüljön.
(2) A bejelentett személyek személyazonosságának védelmére a 206/A. § alkalmazandó.
Az eljárások felülvizsgálata
206/C. § (1) A Felügyelet legalább kétévente felülvizsgálja a  jogsértésről szóló bejelentések átvételére és nyomon 
követésére vonatkozó eljárásait.
(2) A felülvizsgálat során a Felügyelet figyelembe veszi saját és a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak 
tapasztalatait, és azoknak megfelelően – valamint a piaci és a műszaki fejlődéssel összhangban – kiigazítja eljárásait.”

41. §  A Tpt. 219. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alap az e törvényben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást, ha a befektető részére kártalanítás 
a (2) bekezdésben írtak szerint nem állapítható meg, viszont követelését jogerős bírósági határozattal igazolja. Ebben 
az  esetben a  befektető a  határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti elő igényét, 
amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó jogerős bírósági határozatot.”

42. § (1) A Tpt. 223. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Megszűnik az igazgatósági tagság:
a) a (3) bekezdésben meghatározott idő elteltével;
b) a  kijelölés visszavonásával, vagy az  Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese esetén 
az ügyvezető igazgató-helyettesi beosztás megszűnésével;
c) a tag halálával; vagy
d) az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének kivételével lemondással.”

 (2) A Tpt. 223. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) Az igazgatóság az Alappal kapcsolatos feladatainak végrehajtása során igénybe veszi az Országos Betétbiztosítási 
Alap munkaszervezetét. Az  Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese –  az  Országos 
Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatójának tájékoztatása mellett – gondoskodik az  igazgatóság szakmai 
munkájának előkészítéséről, döntéseinek megalapozásáról, a döntések végrehajtásáról.
(11) Az  Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az  operatív feladatokat az  Országos Betétbiztosítási Alap 
elkülönített munkaszervezete látja el az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének irányítása 
mellett.”

 (3) A Tpt. 223. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az Alap igazgatóságának ülésein az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója tanácskozási joggal 
részt vehet.”

43. § (1) A Tpt. 224. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság)
„b) javaslatot tesz az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsának az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető 
igazgató helyettesének kinevezésére és felmentésére, feladatai meghatározására, valamint díjazására;”

 (2) A Tpt. 224. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az igazgatóság)
„c) dönt az  Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint irányítja és ellenőrzi 
az  e  törvényben meghatározott feladatoknak az  Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató helyettese 
irányításával történő végrehajtását;”

44. § (1) A Tpt. 298. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A tőzsde kizárólag)
„d) gazdasági társaságok tőkepiaci forrásbevonását elősegítő platformok működtetése tevékenységet”
(folytathat.)

 (2) A Tpt. 298. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Tőzsdei tevékenységet segítő kiegészítő tevékenység különösen
a) az oktatási,
b) az informatikai,
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c) a kiadvány-előállítási és -terjesztési,
d) az adatszolgáltatási,
e) a kibocsátónak nyújtott, az értékpapír tőzsdei bevezetését elősegítő szakmai tanácsadói
tevékenység.”

45. §  A Tpt. 317. §-a a következő (13)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  tőzsde szabályzatában előírhatja, hogy a  tőzsdei termék bevezetésének és forgalomban tartásának 
feltétele, hogy a kibocsátó jó üzleti hírnévvel rendelkezzen; ennek előírása esetén a tőzsde köteles szabályzatában 
meghatározni, hogy a jó üzleti hírnév fennállása milyen módon igazolható azzal, hogy az MNBtv. 39. § (1) bekezdés c), 
i), l) és m) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezetek esetében a vizsgálat és az igazolás nem szükséges, 
mivel az a Felügyelet eljárásának a részét képezi.
(14) E § vonatkozásában a jó üzleti hírnév a kibocsátó vezető állású személyeinek a kibocsátó megbízható, gondos 
irányítására való alkalmasságát, átlátható üzleti kapcsolatrendszerét igazoló feltételek megléte.
(15) A  tőzsde a  tőzsdei termék bevezetésekor a  kibocsátó részére átadja a  jó üzleti hírnév vizsgálatának pozitív 
eredményét, hogy azt a kibocsátó a felügyeleti engedélyezési eljárás lefolytatásához a Felügyeletnek be tudja nyújtani.
(16) Ha a  tőzsde a  tőzsdei termék forgalomban tartásának ideje alatt megállapítja, hogy a  kibocsátó esetében 
a  (14)  bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn, felszólítja a  kibocsátót, hogy 45 napon belül intézkedjen 
a (14) bekezdés szerinti feltételek helyreállításáról, a jogsértő állapot megszüntetéséről. A kibocsátónak a felszólítás 
kézhez vételétől számított 10 napon belül igazolnia kell, hogy a  (14)  bekezdés szerinti feltételek helyreállítása 
érdekében teendő intézkedéseket megkezdte. A (14) bekezdés szerinti feltételek helyreállítására vagy az igazolásra 
nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a jó üzleti hírnév hiányát állapíthatja meg a tőzsde.”

46. §  A Tpt. 357. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvény szabályozott piacot és tőzsdét, központi szerződő felet, valamint központi értéktárat érintő 
rendelkezéseiben előírt büntetlen előélet az  alábbi bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenséget vagy 
mentesítést jelenti:
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény) XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), 
a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 237. §), a hamis tanúzás (1978. évi IV. törvény 238. §), a hamis tanúzásra 
felhívás (1978. évi IV. törvény 242. §), a mentő körülmény elhallgatása (1978. évi IV. törvény 243. §), a bűnpártolás 
(1978. évi IV. törvény 244.  §), az  1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott 
bűncselekmények, a  terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261.  §), a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
(1978. évi IV. törvény 261/A. §), a légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 
jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi 
IV. törvény 263. §), a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), a visszaélés haditechnikai 
termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), a bűnszervezetben 
részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C.  §), a  visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B.  §), 
a visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), az önbíráskodás (1978. évi 
IV. törvény 273. §), az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. címében, továbbá XVII. és XVIII. fejezetében meghatározott 
bűncselekmények,
b) az  atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252.  §), a  minősített adattal visszaélés (Btk. 265.  §), a  hamis 
vád [Btk. 268.  § (1)–(4)  bekezdés], a  hatóság félrevezetése [Btk. 271.  § (1)  bekezdés], a  hamis tanúzás (Btk. 
272.  §), a  hamis tanúzásra felhívás (Btk. 276.  §), a  mentő körülmény elhallgatása [Btk. 281.  § (1) és (2)  bekezdés], 
a  bűnpártolás (Btk. 282.  §), a  Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott bűncselekmények, a  terrorcselekmény 
(Btk.  314-316.  §), a  terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317.  §), a  terrorizmus finanszírozása 
(Btk. 318. §), a jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), a bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), a robbanóanyaggal 
vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324.  §), a  lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325.  §), a  nemzetközi 
szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326.  §), a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327.  §), 
a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328.  §), a  haditechnikai termékkel 
vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), a kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), a Btk. XXXIII. és  
XXXV–XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmények.”
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47. §  A Tpt. 411. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„411. § Az az elszámolóház, amely
a) a 2014. december 31-én hatályos 335. § (3) bekezdés a) és c) pontjában foglalt tevékenység végzésére engedéllyel 
rendelkezett, és
b) a 2015. december 31-én hatályos 334. §-ban, valamint a 335. § (3) és (5) bekezdésében megjelölt tevékenységek 
végzésére jogosult volt
a 909/2014/EU rendelet szerinti központi értéktári tevékenység – szakosított hitelintézetként történő – végzésére 
szóló engedély megszerzéséig, ezen engedélyben foglaltak szerint és az  engedély alapjául szolgáló jogszabályi 
előírásokat betartva jogosult az a) és b) pontban megjelölt tevékenységek végzésére.”

48. §  A Tpt.
a) 49. § (2) bekezdésében az „álló időtartamot” szövegrész helyébe az „álló (tervezett) időtartamot” szöveg,
b) 54. § (2a) bekezdésben az „éves, illetve időközi (negyedéves, féléves) jelentését” szövegrész helyébe az „éves és 

féléves jelentését” szöveg,
c) 142/A. § (3) bekezdésében az „elérhetőségét az átadást követő 5. munkanaptól a tárgyhónapot követő második 

hónap 10. munkanapjáig – vagy ha az korábbi, a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó értékpapírszámla-
egyenleg és adatok elérhetővé tételéig – az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „elérhetőségét a tárgyhónapot 
követő hónap 10. munkanapjától a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig az (1) bekezdés” 
szöveg,

d) 223. § (2) bekezdés c) pontjában a „4. § (8) bekezdésében,” szövegrész helyébe a „4. § (7) bekezdésében,” szöveg,
e) 299. § (4) bekezdésében a „296/B. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „357. § (3) bekezdésében” szöveg,
f ) 300.  § (2a)  bekezdésében, a  307.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, a  307.  § (5a)  bekezdésében, a  310.  § 

(3) bekezdésében, a 356. § (1) bekezdés c) pontjában a „296/B. § (7) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe 
a „357. § (3) bekezdése szerinti” szöveg,

g) 329. § (1) bekezdésében „a felfüggesztésről értesíti” szövegrész helyébe az „a felfüggesztésről vagy a kereskedés 
visszaállításáról értesíti” szöveg,

h) 345. § (7) bekezdésben az „(1) bekezdésének g) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés h) pontjában” 
szöveg,

i) 357. § (1) bekezdésében a „308. §, a 359. §, valamint a 11. számú melléklet 1–4. pontja” szövegrész helyébe 
a „307. §” szöveg,

j) 375. §-ában a „tőzsdéről, kockázati tőkealap-kezelőről, központi értéktárról, központi szerződő félről vagy más 
személyről,” szövegrész helyébe a „tőzsdéről, központi értéktárról, központi szerződő félről,” szöveg,

k) 400. § (1) bekezdés a) pontjában a „befolyásszerzőt az értékpapírok” szövegrész helyébe a „befolyásszerzőt, 
a bennfentes kereskedelmet és piacbefolyásolást elkövető személyt az értékpapírok” szöveg

lép.

49. §  Hatályát veszti a Tpt.
a) 54. § (2) bekezdés c) pontja,
b) 54. § (7), (8) és (11) bekezdése,
c) XXI/A. Fejezete,
d) 400. § (1) bekezdés k) pontja,
e) 451. § (2) bekezdés q), r), s) pontjai,
f ) 3. számú melléklete.

50. §  A Tpt. 25. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

51. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 2. §-a a következő 
38. és 39. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„38. elektronikus irat: olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek;
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39. elektronikus irat használata: a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagja teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozatban kérheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől, hogy a foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény a  részére átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat elektronikus 
iratként küldje meg, illetve tegye elérhetővé számára.”

52. §  Az Fnyt. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez önfoglalkoztató is csatlakozhat. A csatlakozó önfoglalkoztató 
a csatlakozó foglalkoztatóval esik egy tekintet alá.”

53. §  Az Fnyt. a 14. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A vezető jogász
14/A. § A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető jogásza az lehet, aki
a) állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel rendelkezik,
b) jogi szakvizsgát tett,
c) legalább hároméves, biztosítónál, viszontbiztosítónál, magánnyugdíj-pénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztárnál, pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetnél, az  államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, 
a  biztosítók, biztosításközvetítők, magánnyugdíj-pénztárak, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak szakmai 
érdekvédelmi szervénél vagy biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett 
biztosításszakmai vagy pénztárszakmai gyakorlattal rendelkezik,
d) büntetlen előéletű, és
e) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik.
14/B. § A vezető jogász
a) ellátja, illetve irányítja a jogtanácsosi tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítését, és
b) ellenőrzi és aláírásával igazolja, hogy a  Felügyelethez engedélyezésre benyújtott okiratok és bejelentések 
a jogszabályoknak megfelelnek.”

54. §  Az Fnyt. 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Telefonon történő panaszkezelés esetén a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény biztosítja az  ésszerű 
várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az ügyintézőjének 
– a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított – 
öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az  az adott helyzetben általában 
elvárható.”

55. §  Az Fnyt. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vagyonkezelési tevékenység irányítására olyan büntetlen előéletű, 
befektetésekért felelős vezetőt alkalmaz, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel (egyetemen vagy főiskolán szerzett 
jogi, államigazgatási, közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél, illetve könyvvizsgálói végzettség), értékpapír 
forgalmazásra feljogosító szakmai vizsgával és legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

56. §  Az Fnyt. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a letétkezelési feladatok ellátásával olyan befektetési vállalkozást, 
hitelintézetet köteles megbízni, amely
a) tevékenységét a Felügyelet a Bszt.-ben meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedélye alapján 
végzi, vagy
b) az  Európai Unió más tagállamában rendelkezik székhellyel, rendelkezik nyugdíjalapok kezelésére engedéllyel 
és tevékenységét az  egyéb jogszabályban foglaltaknak megfelelően, határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy 
magyarországi fióktelepe útján folytatja.”

57. §  Az Fnyt. Záró és átmeneti rendelkezések alcíme a következő 89. §-sal egészül ki:
„89.  § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető jogásza a  pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvénnyel megállapított 14/A.  § c)  pontjában meghatározott 
követelményeknek 2019. január 1-jétől köteles megfelelni. A 14/A. § hatálybalépésekor felügyeleti hatósági engedély 
alapján foglalkoztatott, vagy a  foglalkoztatás engedélyezése iránt a Felügyeletnél kérelmezett jogász tekintetében 
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a 14/A. § b) és c) pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelést a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény 2018. január 1-jétől köteles biztosítani.
(2) Azon személyek tekintetében, akiket a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 
2016. évi LIII. törvény hatálybalépésekor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vagyonkezelési tevékenység 
irányítására foglalkoztat, vagy foglalkoztatásukra vonatkozó engedélykérelmet a  Felügyeletnek benyújtott, a  45.  § 
(5) bekezdésben foglalt értékpapír-forgalmazásra feljogosító szakmai vizsgát és szakmai gyakorlatot 2018. július 1-ig 
kell igazolni.”

58. §  Az Fnyt. 90. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„h) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával 
történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2014. április 16-i 2014/50/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.”

59. §  Az Fnyt.
a) 10. § (5) bekezdésében a „c) és d) pontjaiban” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés d) pontjában a „jogászt” szövegrész helyébe a „vezető jogászt” szöveg,
c) 21.  § (1)  bekezdésében az „a személyi és tárgyi feltételekben,” szövegrész helyébe az „a személyi és tárgyi 

feltételekben, a tulajdonrésszel (részvénnyel) rendelkezők személyében,” szöveg,
d) 27. § (2) bekezdésében az „öt évnél” szövegrész helyébe a „három évnél” szöveg,
e) 28/A. § (4) bekezdésében az „egy évig” szövegrész helyébe az „öt évig” szöveg,
f ) 28/A.  § (8)  bekezdésében a „Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét” szövegrész helyébe a „Pénzügyi 

Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét” szöveg,
g) 28/A. § (9) bekezdésében a „három évig” szövegrész helyébe az „öt évig” szöveg,
h) 38. § (4) bekezdésében az „a 437. § b) pontja” szövegrész helyébe az „a Bit. 437. § b) pontja” szöveg
lép.

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

60. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 57.  § (10)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(10) A befektetési vállalkozás biztosítani köteles, hogy alkalmazottja vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
keretében általa foglalkoztatott más személy az  ügyfél részére vezetett ügyfélszámla, értékpapírszámla fölött 
az ügyfél képviselőjeként – közeli hozzátartozójának ügyfélszámlája, értékpapírszámlája feletti rendelkezés, valamint 
jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton, létesítő okiraton alapuló képviseleti jogosultság kivételével – 
rendelkezési jogot nem gyakorolhat.”

61. §  A Bszt. 117. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, a  2003/125/EK és a  2004/72/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és annak 
kiegészítő jogszabályaiban foglalt, a piaci visszaélés megelőzését és felderítését szolgáló bejelentési kötelezettség, 
valamint a nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 
a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/
EU rendelet szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése.”

62. §  A Bszt. 120. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét)
„u) a  befektetési vállalkozás ügyfele által nyilvánosságra hozott állítással összefüggésben a  befektetési vállalkozás 
részéről a közte és ügyfele közötti jogviszonyra vonatkozó, a nyilvánosság előtti válaszadáshoz szükséges mértékben 
történő adatközlés.”
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63. §  A Bszt. a következő 136/A. §-sal egészül ki:
„136/A.  § Ha a  136.  § (1)  bekezdése szerinti pénzügyi eszköz, pénzeszköz vagy árutőzsdei szolgáltatás tárgyát 
képező eszköz kiadásával összefüggésben a felszámoló vitatja a tulajdonos által megjelölt igényt, a vitatott tulajdoni 
igényt a  felszámolási eljárásban lehet érvényesíteni. A  felszámoló a  vitatott tulajdoni igényt elbírálás érdekében 
15 munkanapon belül megküldi a  felszámolást elrendelő bíróságnak. A  bíróság a  tulajdoni igény elbírálása során 
a vitatott hitelezői igény elbírálására vonatkozó szabályok szerint jár el.”

64. § (1) A Bszt. 159/A. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet a hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá a hatósági képzésre történő jelentkezés 
lebonyolításával és a sikeres vizsgákat igazoló hatósági tanúsítvány kiadásával, pótlásával kapcsolatos feladatai ellátása 
érdekében nyilvántartást vezet)
„d) a vizsgabiztosokról.”

 (2) A Bszt. 159/A. § (7) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Felügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmazza a (6) bekezdésben meghatározott személyek vonatkozásában:]
„f ) a vizsgabiztos esetében a nyilvántartási számát, valamint a nyilvántartásból való törlése esetén a törlés tényét és 
időpontját.”

 (3) A Bszt. 159/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az  adott 
személy hatósági képzésben vagy vizsgáztatásban történő közreműködésétől számított tizenöt év elteltével 
törli a  nyilvántartásból, ide nem értve azokat az  adatokat, amelyek hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány 
nyilvántartásához szükségesek.”

65. §  A Bszt. 164. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az e törvényben foglalt kötelezettségek sérelme esetén alkalmazható intézkedése során)
„d) a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató vezető állású személyének és könyvvizsgálójának felmentését, 
a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató alkalmazottjának felelősségre vonását kezdeményezheti,”

66. §  A Bszt.
a) 121.  § (8)  bekezdésében a „Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét” szövegrész helyébe a „Pénzügyi 

Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét” szöveg,
b) 159/A. § (1) bekezdésében az „a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek 

megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről” szövegrész helyébe az „a hatósági vizsga jogszabályban 
foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a  továbbiakban: 
vizsgabiztos)” szöveg,

c) 180. § (2) bekezdés b) pontjában a „képzésre, a hatósági képzés során szerzett” szövegrész helyébe a „képzés 
és vizsga szabályaira, a  hatósági vizsga letételével szerzett, tőkepiaci üzletkötői tevékenység folytatására 
feljogosító” szöveg

lép.

67. §  Hatályát veszti a Bszt. 116/A. § (1) bekezdésében a „vagy a közvetítő” szövegrész.

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

68. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) Első része a következő 
3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Ahol e törvény euróban meghatározott összegről rendelkezik, azon a tárgyév január 1-jétől december 31-ig 
tartó időszakára (a továbbiakban: alkalmazási időszak) vonatkozó, forintban meghatározott összegét kell érteni.
(2) Az  adott alkalmazási időszakra vonatkozó forintban meghatározott összeget az  alkalmazási időszakot megelőző 
naptári év első tíz hónapjára és az euró forintra való átszámítására vonatkozó – Magyar Nemzeti Bank által közzétett – 
hivatalos napi árfolyamok átlagának alkalmazásával, a következő milliós forintértékre felkerekítve kell kiszámítani.”

69. §  A Gfbt. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  üzemben tartó személye a  7.  § (3a)  bekezdésében meghatározottak szerint változik, a  biztosítási 
kötelezettség a gépjármű új üzemben tartóját a kockázatviselés 19. § (5a) bekezdésében meghatározott megszűnését 
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követő naptól terheli. Ha a biztosítási szerződést a (6) bekezdésben meghatározottak szerint nem tartották hatályban 
és az üzemben tartó személye a 7. § (3a) bekezdésében meghatározottak szerint változik, a biztosítási kötelezettség 
a  gépjármű új üzemben tartóját a  peres, nemperes eljárásban vagy hatósági eljárásban hozott döntés jogerőre 
emelkedését követő naptól terheli.”

70. § (1) A Gfbt. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az  üzemben tartó személyének változása – peres, nemperes eljárásban vagy hatósági eljárásban hozott 
döntés alapján – oly módon következik be, hogy a tulajdonjog átszállásának, illetve az üzemben tartói jogosultság 
megszűnésének időpontja a  járműnyilvántartásba a  peres, nemperes eljárásban vagy hatósági eljárásban hozott 
döntést megelőző időpontként kerül bejegyzésre, a  szerződés – a  (3)  bekezdéstől eltérően – a  peres, nemperes 
eljárásban vagy hatósági eljárásban hozott döntés jogerőre emelkedését követő harmincadik napon érdekmúlással 
megszűnik, feltéve, ha eddig az időpontig a szerződés egyéb okból még nem szűnt meg.”

 (2) A Gfbt. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az üzemben tartó változása a jogi személy jogutódlással történő megszűnése miatt következik be, a szerződés 
érdekmúlással nem szűnik meg.”

71. §  A Gfbt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a  károsultak számától függetlenül a  biztosító dologi károk esetén 
káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti 
károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, 
amely összegek magukban foglalják a  káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, 
az  igényérvényesítés költségeit (beleértve a  jogi képviseleti költségeket is), valamint a  teljesítés időpontjáig eltelt 
időszakra járó kamatokat.”

72. §  A Gfbt. 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  szerződés 7.  § (3a)  bekezdésében meghatározott érdekmúlással történő megszűnése esetén a  biztosító 
kockázatviselése a peres, nemperes eljárásban vagy hatósági eljárásban hozott döntés jogerőre emelkedését követő 
harmincadik napon szűnik meg, feltéve, ha eddig az időpontig a szerződés egyéb okból még nem szűnt meg.”

73. §  A Gfbt. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  teljes fedezetlenségi díjat azon biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az  üzemben tartóval 
a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt. A fedezetlenségi díj kiszámítása során a biztosító az utolsó öt 
év fedezetlenségének időtartamát veheti figyelembe.”

74. §  A Gfbt. 36. § (8) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(A 34.  §-ban meghatározottaktól függetlenül a  Kártalanítási Számla kezelője a  károsult követelésének kielégítésével 
kapcsolatban felmerült összes ráfordítása és – átalányösszegben is megállapítható – költsége megtérítését követelheti:)
„f ) a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban 
vezette;
g) a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett;
h) a  vezetőtől, ha a  kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos 
veszélyeztetéssel okozta.”

75. §  A Gfbt. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:)
„a) a 46. § (2) bekezdés
aa) b), c) és e) pontjaiban meghatározott adatok tekintetében – az e törvényben meghatározott feladatai ellátásához –,
ab) d)  pontjában meghatározott adatok tekintetében – a  károsult személy meghatalmazása alapján, a  károsult 
személy jogának vagy jogos érdekének az érvényesítéséhez szükséges adatok kiadása céljából –
a biztosító, az adatigénylés időpontja szerinti és az adatigénylés időpontját megelőző, egy meghatározott időpont 
szerinti adatokra vonatkozóan;”
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76. §  A Gfbt. 51. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A kárnyilvántartó szerv az üzemben tartó kérelmére köteles – a kérelem beérkezését követő 15 napon belül – a kérelmet 
megelőző időszak vonatkozásában – amennyiben ezen időszak tartama az öt évet meghaladja, úgy legalább ötéves 
időszakra visszamenőleg – a (4) bekezdésben meghatározott adatokról írásban igazolást kiadni más tagállam által 
előírt felelősségbiztosítási kötelezettség alapján kötendő szerződéssel kapcsolatos kedvezmény érvényesítése 
céljából.”

77. §  A Gfbt. 57/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állománnyal kapcsolatos biztosítástechnikai tartalékok fedezetére 
szolgáló eszközök – Bit. 168. § (2) bekezdésében meghatározott – pótlására kerül sor, a Kártalanítási Alap kezelője 
megtérítést követelhet a tevékenységi engedély visszavonásával érintett biztosítótól, feltéve, ha a megtérítés nem 
veszélyezteti a biztosító azon hitelezője igényének kielégítését, amelynek biztosítási szerződésen alapuló követelése 
van a tevékenységi engedély visszavonásával érintett biztosítóval szemben.”

78. §  A Gfbt.
a) 5. § (4) bekezdésében a „szerződést a biztosítási időszak végére felmondta” szövegrész helyébe a „szerződés 

biztosítási időszak végére történő felmondására nyilatkozatot tett” szöveg,
b) 21. § (1a) bekezdésében a „díjkülönbözetet az esedékes” szövegrész helyébe a „díjkülönbözetet – a felek eltérő 

megállapodásának hiányában – az esedékes” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „valamint a  36.  § (6)  bekezdésében meghatározott esetben” 

szövegrész helyébe a „valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott előlegezés esetén” szöveg,
d) 34.  § (2)  bekezdésében a „biztosított az  (1)  bekezdés c) és d)  pontjában, valamint a  vezető az  f )  pontban” 

szövegrész helyébe a „biztosított az  (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  vezető az  f )  pontban” szöveg, 
továbbá az „1,5 millió Ft-ig” szövegrész helyébe az „5 millió Ft-ig” szöveg,

e) 34. § (3) bekezdésében az „az üzemben tartó az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe 
az „a biztosított az  (1)  bekezdés d)  pontjában, valamint az  üzemben tartó az  (1)  bekezdés e)  pontjában 
meghatározott” szöveg, továbbá a „750 ezer Ft-ig” szövegrész helyébe az „1,5 millió Ft-ig” szöveg,

f ) 57/D. § (2) bekezdésében az „(1)–(7) bekezdésében és (9)–(15)” szövegrész helyébe az „(1)–(8) bekezdésében és 
(10)–(16)” szöveg

lép.

79. §  Hatályát veszti a  Gfbt. 34.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „(alkoholos befolyásoltságnak tekinthető a  0,8 ezreléket 
meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l értéket meghaladó légalkohol szint)” szövegrész.

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

80. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a  továbbiakban: Pft.) 2.  §-a a  következő 
8a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„8a. fizetési számla váltása: fogyasztó kérésére a  valamely fizetési számlán végrehajtott, rendszeres átutalásra, 
rendszeresen ismétlődő beszedésre és várhatóan rendszeresen beérkező átutalásokra vonatkozó fizetési megbízások 
mindegyikére vagy meghatározott megbízásokra vonatkozó információnak az  egyik pénzforgalmi szolgáltatótól 
egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő átadása, vagy az egyik fizetési számla pozitív számlaegyenlegének 
a másikra történő transzfere, vagy mindkettő, akár a korábbi fizetési számla lezárásával, akár anélkül,”

81. §  A Pft. „Szerződéskötést megelőző tájékoztatás” alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződését fogyasztó részére 
más, fizetési számlához nem kapcsolódó szolgáltatással együtt ajánlja, a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja 
a fogyasztót arról, hogy a fizetési számlához nem kapcsolódó szolgáltatásra köthető-e külön szerződés, és ha igen, 
az ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó díjról, egyéb fizetési kötelezettségről.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fizetési számlához nem kapcsolódó szolgáltatás
a) a fizetési számla nyitásával, vezetésével, lezárásával összefüggő valamennyi szolgáltatáson, beleértve a pénzforgalmi 
szolgáltatásokat,
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b) fizetési műveletek fizetési számlák közötti, az ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történő teljesítésén, ideértve 
a fizetési művelet teljesítésének a hitelkeret hallgatólagos túllépéséből történő teljesítését is, valamint
c) fizetési műveletnek csekkel, váltóval, papír alapú utalvánnyal, utazási csekkel és Egyetemes Postaegyesület (UPU) 
által meghatározott papíralapú nemzetközi postautalvánnyal történő teljesítésén
kívüli szolgáltatás.”

82. §  A Pft. VII. Fejezete a következő 36/C. §-sal egészül ki:
„36/C.  § Fogyasztónak fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató jogszabályban meghatározott feltételek 
teljesülése esetén a  fogyasztó kérésére köteles a  fizetési számla váltásához kapcsolódó eljárással összefüggő 
szolgáltatást nyújtani.”

83. §  A Pft. 64/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a fizetési számla váltására,
b) a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatásra
vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben 
állapítsa meg a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokat.”

84. §  A Pft. 2. §-ának nyitó szövegrészében az „E törvény alkalmazásában” szövegrész helyébe az „E törvényben, valamint 
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában” szöveg lép.

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

85. §  A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a  továbbiakban: Fhtv.) 1.  § (2)  bekezdés g)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit:)
„g) olyan hitelre, amely fennálló tartozás díj- és költségmentes átütemezésére, kiváltására vonatkozik,”

86. § (1) Az Fhtv. 14/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően:
a) a  hitelező a  fogyasztó részére előírhatja, hogy rendelkezzen fizetési számlával, amely kizárólag a  jelzáloghitel 
törlesztéséhez szükséges pénzeszközök elhelyezését szolgálja, és ezt díj-, költség- és egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen kell a fogyasztó részére biztosítani,
b) jelzáloghitel esetén a hitelező előírhatja a fogyasztó számára, hogy jelzáloghitel igénybevétele esetén rendelkezzen 
a  hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítással, valamint életbiztosítással vagy a  fedezetül szolgáló ingatlanra 
vonatkozó vagyonbiztosítással.”

 (2) Az Fhtv. 14/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  hitelező a  fogyasztó számára előírta, hogy jelzáloghitel igénybevétele esetén rendelkezzen 
a hitelszerződéshez kapcsolódó életbiztosítással vagy a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítással, 
a fogyasztó az ilyen biztosítási szerződésből származó – biztosítási összegre vonatkozó – követelését biztosítékként 
a hitelezőre átruházhatja.”

87. § (1) Az Fhtv. 17/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelező – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek 
teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.”

 (2) Az Fhtv. 17/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E § alkalmazásában a teljes hiteldíj mutató meghatározásakor nem kell figyelembe venni a jelzáloghitel fedezetéül 
szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díját.”

88. § (1) Az Fhtv. 21/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  jelzáloghitel-szerződés olyan pénznemre vonatkozik, amelyet annak igénylése időpontjában idegen 
pénznemnek kell tekinteni, a  fogyasztó minden negyedév utolsó napjával egyoldalú jognyilatkozattal dönthet 
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a szerződés alapján fennálló tartozás pénznemének (3) bekezdés a) pontja – vagy ha a hitelszerződés úgy rendelkezik, 
a (3) bekezdés b) pontja – szerinti módosításáról.”

 (2) Az Fhtv. 21/C. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  felek a  hitelszerződésben e  § alkalmazásától akkor térhetnek el, ha a  hitelező a  fogyasztó számára 
a  hitelszerződésben más olyan lehetőséget biztosít, amely alkalmas a  fogyasztó kockázati kitettségének olyan 
mértékű korlátozására, amelynek eredményeként a fogyasztó árfolyamkockázata a húsz százalékot nem haladja meg.”

89. §  Az Fhtv. 21/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetén az átváltott pénznemhez tartozó referencia-kamatlábat, 
valamint a  kamatfelár-változtatási mutatót úgy kell meghatározni, hogy az  tartalmilag – így különösen az  alapul 
szolgáló kamatláb futamidejét tekintve –megfeleljen a  tartozás pénzneme módosulását megelőzően alkalmazott 
referencia-kamatlábnak, valamint kamatfelár-változtatási mutatónak.”

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

90. §  A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény (a  továbbiakban: Pktv.) 
a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Ha egy csoport megfelel a 3. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott feltételnek és a csoportba 
tartozó legalább egy szabályozott vállalkozásban egy személy ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal 
rendelkezik, akkor a Felügyelet a többi érintett felügyeleti hatósággal egyetértésben többoldalú eljárás keretében 
dönthet úgy, hogy kiegészítő felügyeletet gyakorol a csoportba tartozó szabályozott vállalkozások felett.”

91. §  A Pktv. 10. § (5) bekezdésében a „tevékenységének aránya” szövegrész helyébe a „tevékenységének 5%-ot meghaladó 
aránya” szöveg lép.

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

92. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a  továbbiakban: MNBtv.) 40.  §-a a  következő 
(20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Az MNB a 39. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatai során ellátja a piaci visszaélésekről (piaci 
visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, 
a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”

93. §  Az MNBtv. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58.  § (1) Az  1.  melléklet I.  pontja szerinti eljárásokban a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
szervezet és az MNB közötti kapcsolattartás az MNB által működtetett elektronikus kézbesítési felületen, az eljárásban 
érintett szervezet részére fenntartott kézbesítési tárhelyen keresztül elektronikus úton történik.
(2) Az 1. melléklet II. pontjában meghatározott eljárásokban a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
szervezet és az MNB közötti kapcsolattartás az MNB által működtetett elektronikus kézbesítési felületen, az eljárásban 
érintett szervezet részére fenntartott kézbesítési tárhelyen keresztül elektronikus úton is történhet.
(3) Az MNB az általa a kézbesítési tárhelyen elhelyezett iratról az eljárásban érintett szervezet részére az általa megjelölt 
legfeljebb öt elektronikus levélcímre értesítést küld. Az értesítéshez joghatás nem fűződik.
(4) Ha az  irat kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követően a  címzett az  iratot nyolc napon belül nem veszi 
át, az  iratot a  kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követő kilencedik napon kézbesítettnek kell tekinteni. 
Ha a  kézbesítési helyen elhelyezett irat a  Tpt. 32.  §-a szerinti tájékoztató, alaptájékoztató kiegészítésére, illetve 
a forgalomba-hozatali eljárás felfüggesztésére vonatkozik vagy az 1. melléklet II. pontjában meghatározott eljárások 
esetén a kézbesítés címzettje az 1. melléklet II. pont a), c), d), g)–k) és m) pontjában meghatározott szervezet, úgy azt 
az elhelyezést követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
(5) A kézbesítés megtörténtéről és a kézbesítési vélelem beállásáról az MNB automatikusan létrehozott elektronikus 
visszaigazolásban (elektronikus tértivevény) értesül.
(6) Az MNB az iratot a kézbesítési tárhelyen az ahhoz kapcsolódó kérelem alapján igénybe vehető rendes és rendkívüli 
jogorvoslati lehetőségekre nyitva álló határidő utolsó napjáig megőrzi (a  továbbiakban: megőrzési idő). Az  MNB 
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a megőrzési idő utolsó napján a kézbesítési tárhelyről eltávolítja az iratot, amelynek újbóli elektronikus megküldését 
az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett kérheti.
(7) Ha az  MNB kézbesítési tárhelye bármely okból munkanapon legalább négy órán keresztül működésképtelen, 
ez a nap a (4) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be. Az MNB honlapján közzéteszi azokat a napokat, amelyek 
a határidőbe nem számítanak be.
(8) Az  MNB az  e  törvényben meghatározott elektronikus kapcsolattartás esetében biztonságos kézbesítési 
szolgáltatást végez.”

94. §  Az MNBtv. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) Harmincnapos ügyintézési határidő esetén az MNB a hiánypótlási felhívást legkésőbb tizenöt napon belül 
bocsátja ki.
(2) Harmincnapos ügyintézési határidő esetén a  határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc 
nappal meghosszabbítható.
(3) Az MNB előtti eljárásban a kérelem módosításának – a hiánypótlási felhívás kivételével – nincs helye.
(4) Ha az MNB a kérelmezőt hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan pótlásától 
számítandó.”

95. §  Az MNBtv. 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a (4) bekezdésben meghatározott célvizsgálat lefolytatása különösen jelentős késedelemmel járna, az MNB 
rendkívüli célvizsgálatot indít a 39. § hatálya alá tartozó személyeknél és szervezeteknél a 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott jogszabályi rendelkezések súlyos megsértésének megalapozott gyanúja esetén, ha a jogsértés
a) az ügyfelek nagy számát érinti,
b) jelentős rendszerkockázattal jár vagy
c) az adott piacba vetett bizalmat általánosan veszélyezteti.”

96. §  Az MNBtv. 65. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MNB alkalmazottai közül az  MNB elnöke, vagy – az  elnök kijelölése alapján – a  4.  § (9)  bekezdésében 
meghatározott feladatot felügyelő alelnök által kijelölt személy jogosult a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya 
alá tartozó szervezetek igazgatósági ülésein, közgyűlésein, ügyvezető testületének és a legfőbb szervének hatáskörét 
gyakorló testület ülésein jelen lenni.”

97. §  Az MNBtv. 67. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A helyszíni ellenőrzés során az MNB jogosult bármilyen adathordozóról – ideértve valamely tárhelyszolgáltató 
által tárolt adatokat is – fizikai tükörmásolatot vagy hiteles másolatot készíteni és a  másolat felhasználásával 
az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.”

98. §  Az MNBtv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény alkalmazásában:
a) fogyasztó: az  önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes 
személy,
b) szolgáltatási szerződés: bármely olyan – a  fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szolgáltatási 
szerződéstől eltérő – szerződés, amelynek értelmében a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
személy vagy szervezet a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig 
megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét,
c) online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a  39.  §-ban meghatározott 
törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet, illetve annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a  fogyasztó az  adott honlapon vagy egyéb 
elektronikus eszközön keresztül kezdeményezi a szolgáltatás igénybevételét,
d) fogyasztói jogvita: az e törvény 96. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi fogyasztói jogvita,
e) belföldi fogyasztói jogvita: bármely fogyasztói jogvita, kivéve a 125. § a) pontjában meghatározott határon átnyúló 
pénzügyi fogyasztói jogvitát,
f ) határon átnyúló fogyasztói jogvita: bármely fogyasztói jogvita, kivéve a belföldi fogyasztói jogvitát.”
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99. §  Az MNBtv. 88. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az MNB minden esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, ha)
„c) a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet megsérti a 108. § (5) bekezdésében 
meghatározott együttműködési kötelezettségét és e kötelezettség megsértését alapos okkal nem menti ki.”

100. §  Az MNBtv. 90/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  helyszíni kutatás során az  MNB birtokába került védekezés céljából készült irat a  piacfelügyeleti eljárásban 
bizonyítékként nem használható fel és – az e §-ban meghatározott esetek kivételével – nem vizsgálható meg, nem 
foglalható le, illetve nem másolható le, a helyszíni kutatás során a védekezés céljából készült irat felmutatása, átadása, 
az ahhoz való hozzáférés adása megtagadható. E tilalom alól az ügyfél felmentést adhat.”

101. §  Az MNBtv. 31. alcíme a következő 101/A. §-sal egészül ki:
„101/A. § (1) A Pénzügyi Békéltető Testület tagjairól a testület elnöke névjegyzéket vezet.
(2) A névjegyzék tartalmazza a tagok nevét, felsőfokú végzettségük oklevél szerinti megnevezését, szakterületük és 
a tagot jelölő szervezet megjelölését. Ezek az adatok közérdekből nyilvános adatok. Az elnök a testületi tagok listáját 
megküldi a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek.”

102. §  Az MNBtv. 102. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a  Pénzügyi Békéltető Testület beleegyezett, hogy az  online vitarendezési platformon keresztül továbbított 
jogvita kapcsán alternatív vitarendezési eljárást folytat, a  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint 
a  2006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 
2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt online vitarendezési platform 
feladatai ellátásának módjáról és a  panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjáról, és 
az online vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti együttműködés módjáról szóló, a Bizottság 2015/1051. számú 
végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével köteles eljárni.
(3) A Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó vagy a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy 
vagy szervezet kérésére tanácsot ad a  fogyasztót megillető jogokkal és a  fogyasztót terhelő kötelezettségekkel 
kapcsolatban.
(4) A Pénzügyi Békéltető Testület elnöke köteles a tagjai számára rendszeres képzést szervezni.”

103. §  Az MNBtv. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. § A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet meghallgatás kitűzése nélkül írásban elutasítja, ha megállapítható, hogy
a) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt
aa) a Pénzügyi Békéltető Testület előtt eljárást indítottak,
ab) közvetítői eljárást indítottak, vagy
ac) per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak;
b) a  felek között ugyanabból a  ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti ügyben fizetési meghagyás 
kibocsátására került sor;
c) a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű;
d) az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve, ha a Pénzügyi Békéltető Testület egyéb okból nem rendelkezik 
hatáskörrel a vita elbírálására; vagy
e) a kérelmező a 104. § (5) bekezdésében meghatározott hiánypótlási felhívást – az erre nyitva álló határidőben – nem 
teljesítette.”

104. § (1) Az MNBtv. 108. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott értesítésben arra is ki kell térni, hogy
a) a  megtett egyezségi ajánlat elfogadása előtt a  fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja a  Pénzügyi 
Békéltető Testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot vagy a kötelezést tartalmazó határozatot,
b) az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében folyamodjanak jogorvoslatért,
c) a döntés tartalma esetlegesen eltérhet a bíróság által meghozott határozattól, és
d) a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet a  103.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott általános alávetési nyilatkozatot tett-e.
(1b) Az  (1)  bekezdés szerinti értesítés magában foglalja a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárásában meghozatalra 
kerülő döntések joghatására történő figyelemfelhívást, valamint az  arra történő kioktatást is, hogy a  felek nem 
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kötelesek az eljárás során jogi képviselőt igénybe venni, azonban az eljárás bármely szakában kérhetnek független 
szakvéleményt, illetve képviselheti vagy segítheti őket harmadik fél. Az  értesítés kiterjed az  eljárás várható 
időtartamára, valamint az eljárás időtartama meghosszabbításának lehetőségére is.”

 (2) Az MNBtv. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az értesítésben a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt vagy szervezetet fel kell szólítani, 
hogy az  értesítés részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozzon (válaszirat) 
a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, vagy 
méltányossági eljárás esetén a méltányosság mellőzésének okairól, továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő 
elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, illetve 
csatolja azokat az okiratokat vagy azok másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell 
a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt vagy szervezetet, hogy egyezség létrehozatalára 
feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a  meghallgatáson, továbbá az  ügy érdemére vonatkozó 
nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. Az értesítés kiterjed 
az  (5)  bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségről történő tájékoztatásra, valamint arra, hogy 
annak megsértése esetén az MNB – fogyasztóvédelmi eljárás keretében – fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.”

 (3) Az MNBtv. 108. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt vagy szervezetet a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárásában együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a  (2)  bekezdésben meghatározott 
tartalommal, az  ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a  Pénzügyi Békéltető Testület számára. 
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról 
(fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazásának kivételével a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet 
a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.”

105. §  Az MNBtv. 112. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A tanács az eljárást megszünteti, ha)
„e) a 107. §-ban meghatározott valamely körülmény a tudomására jut.”

106. §  Az MNBtv. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„113. § (1) Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya 
alá tartozó személy vagy szervezet általános alávetési nyilatkozatában, kereskedelmi kommunikációjában közölt vagy 
az  eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a  döntés meghozataláig tett nyilatkozatában a  Pénzügyi Békéltető Testület 
döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy 
vagy szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha 
a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
(2) A  tanács egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a  39.  §-ban meghatározott 
törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és 
a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – 
nem haladja meg az egymillió forintot.”

107. §  Az MNBtv. a 130. §-t megelőzően a következő 33/A. alcím címmel egészül ki:
„33/A. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásaival kapcsolatos nyilvánosságra hozatal”

108. §  Az MNBtv. 130. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„130. § (1) A Pénzügyi Békéltető Testület elnöke a Pénzügyi Békéltető Testület tevékenységéről évente összefoglaló 
tájékoztatót készít, és azt a tárgyévet követő év január 31-éig jóváhagyásra megküldi az MNB elnökének.
(2) A  tájékoztató jóváhagyása után a  Pénzügyi Békéltető Testület elnöke a  tájékoztatót harminc napon belül 
nyilvánosságra hozza és megküldi a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek, valamint azt külön kérésre az igénylő 
számára elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
(3) A Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről elkészült összefoglaló tájékoztató tartalmazza legalább:
a) a beérkezett kérelmek számát és ügytípus szerinti megoszlását,
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b) a fogyasztók és a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek vagy szervezetek között gyakran 
vitákat eredményező, rendszeresen előforduló vagy jelentős problémákat, valamint ajánlásokat arra vonatkozóan, 
hogy a jövőben az ilyen problémák hogyan kerülhetők el vagy oldhatók meg,
c) azon pénzügyi békéltető testületi eljárások számára vonatkozó adatokat, amelyekben a  kérelem meghallgatás 
kitűzése nélküli elutasítására került sor, továbbá az elutasítás 107. § szerinti indokának megjelölését és ezek százalékos 
arányát,
d) az adott évben meghozott döntési típusoknak a teljes ügyszámhoz viszonyított arányát, a  fogyasztó igényének 
megalapozottsága, megalapozatlansága szerinti bontásban, külön kitérve az  eljárást megszüntető döntésekre és 
ez utóbbiak okaira, amennyiben ismertek,
e) amennyiben ismert, azon eljárások arányát, amelyek esetében a felek az eljárás eredményének megfelelően jártak el,
f ) a fogyasztói jogviták lezárásához szükséges átlagos időtartamot,
g) amennyiben ismert, a meghozatalra került ajánlások, kötelezést tartalmazó határozatok, egyezséget jóváhagyó 
határozatok vállalkozás általi teljesítésére vonatkozó adatokat,
h) annak tényét, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület tagja a FIN-Net-nek.
(4) A Pénzügyi Békéltető Testület kétévente összefoglaló tájékoztatót küld a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek, 
amely tartalmazza:
a) tájékoztatást a Pénzügyi Békéltető Testület tagjai számára rendszeresen nyújtott képzésekről, és
b) a  Pénzügyi Békéltető Testület értékelését az  általa lefolytatott eljárások eredményességéről és teljesítménye 
javításának lehetséges módjairól.”

109. §  Az MNBtv. Harmadik Része a következő 130/A. és 130/B. §-sal egészül ki:
„130/A. § (1) A Pénzügyi Békéltető Testület közzéteszi annak a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
személynek vagy szervezetnek a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 108. § 
(2) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó – a 108. § (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a  kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva 
az  egyezség létrehozását. Erre a  108.  § (2)  bekezdésében meghatározott értesítésben a  39.  §-ban meghatározott 
törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet figyelmét fel kell hívni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott közzétételi kötelezettség a  88.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
bírság kiszabásáról szóló közlésétől számított öt évig áll fenn.
130/B. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter – a Pénzügyi Békéltető Testület által megküldött adatok alapján – 
az általa vezetett minisztérium honlapján gondoskodik a következők közzétételéről:
a) a  Pénzügyi Békéltető Testület címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, valamint hivatkozás a  honlapja 
elérhetőségére,
b) hivatkozás a Pénzügyi Békéltető Testület tagjai – a 101/A. §-ban meghatározott, a (2) bekezdés c) pontja szerint 
közzétett – névjegyzékének elérhetőségére,
c) a 99. § szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítését a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó törvényi 
rendelkezések rövid, közérthető bemutatásával előmozdító tájékoztatás,
d) a 130. §-ban meghatározott összefoglaló tájékoztatók,
e) a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárását akadályozó vállalkozásoknak a  130/A.  §-ban meghatározott adatokat 
tartalmazó jegyzéke,
f ) hivatkozás a  Pénzügyi Békéltető Testületnél a  103.  § (1)  bekezdése alapján általános alávetési nyilatkozatot tett 
személyek vagy szervezetek – (2) bekezdés n) pontja szerint közzétett – neveinek elérhetőségére, és
g) a 101. § (1) bekezdése szerinti eljárási szabályzatok.
(2) A Pénzügyi Békéltető Testület naprakész, az eljárására vonatkozó és könnyen hozzáférhető információkkal ellátott 
internetes honlapot működtet, amelyen lehetővé teszi, hogy a  fogyasztó online úton is benyújthassa kérelmét és 
annak mellékleteit. Az internetes honlapon közzé kell tenni és kérés esetén elektronikus úton a felek rendelkezésére 
kell bocsátani legalább a következő információkat:
a) a Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségét, így különösen székhelyét, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, 
valamint faxszámát,
b) annak tényét, hogy a Pénzügyi Békéltető Testületet az Európai Bizottság jegyzékében nyilvántartásba vették-e,
c) a pénzügyi békéltető testületi tagok nevét, valamint megbízatásuk időtartamát, felsőfokú végzettségük oklevél 
szerinti megnevezését, szakterületüket,
d) a pénzügyi békéltető testületi tagok függetlenségére és pártatlanságára vonatkozó törvényes követelményeket,
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e) a  Pénzügyi Békéltető Testület tagságát az  alternatív vitarendezési fórumok határokon átnyúló vitarendezést 
elősegítő hálózatában,
f ) a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörére vonatkozó információkat,
g) azt a  tájékoztatást, amely szerint a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárása jogszabályon, valamint az  eljárási 
szabályzatán alapul,
h) azt a  tájékoztatást, hogy a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag fogyasztónak minősülő személy 
kezdeményezheti a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe tartozó ügyekben akkor, ha már előzetesen megkísérelte 
a fogyasztói jogvita rendezését és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan bizonyítékkal rendelkezik,
i) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a fogyasztó bármikor visszavonhatja kérelmét,
j) a fogyasztói jogvitával érintett felek költségviselésére vonatkozó tájékoztatást,
k) a pénzügyi békéltető testületi eljárás átlagos időtartamát,
l) a  pénzügyi békéltető testületi eljárás során meghozatalra kerülő lehetséges döntésekre, azok joghatására és 
kikényszeríthetőségére, valamint ennek módjára vonatkozó tájékoztatást,
m) a Pénzügyi Békéltető Testület tevékenységére vonatkozó éves beszámolót, és
n) a Pénzügyi Békéltető Testületnél a 103. § (1) bekezdése alapján általános alávetési nyilatkozatot tett személyek 
vagy szervezetek nevét.
(3) A Pénzügyi Békéltető Testület az internetes honlapján közzéteszi az Európai Bizottságnak a békéltető testületekről 
vezetett jegyzékét.
(4) A Pénzügyi Békéltető Testület kezdeményezése alapján a fogyasztóvédelemért felelős miniszter nyilvántartásba 
veszi a Pénzügyi Békéltető Testület (5) bekezdés a), d) és e) pontjaiban meghatározott adatait.
(5) A Pénzügyi Békéltető Testület a nyilvántartásba vétele érdekében a következőkről tájékoztatja a fogyasztóvédelemért 
felelős minisztert:
a) név, elérhetőség és honlapcím,
b) szervezeti felépítés és finanszírozás, ideértve a Pénzügyi Békéltető Testület tagjainak személyére, javadalmazására, 
megbízatásuk idejére és arra a szervezetre vonatkozó információkat, amelynek a megbízásában állnak,
c) a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásainak átlagos időtartama, a 130. § (2) bekezdése szerinti tájékoztató benyújtását 
követően,
d) a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe tartozó ügyek,
e) nyilatkozat arról, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület megfelel a (2) bekezdésben, a 102. § (1) és (4) bekezdésében, 
a 105. §-ban, a 106. § (3) bekezdésében, a 107. §-ban, a 108. § (1)–(1b) bekezdésében, a 111. § (2) bekezdésében, 
a 114. § (6) bekezdésében, valamint a 130. §-ban meghatározott követelményeknek.
(6) Ha a  Pénzügyi Békéltető Testület nem teljesíti az  (5)  bekezdés e)  pontjában meghatározott követelményeket 
a fogyasztóvédelemért felelős miniszter felszólítja a Pénzügyi Békéltető Testületet a követelmények és a tájékoztatás 
haladéktalan teljesítésére. Ha a Pénzügyi Békéltető Testület a  felszólítást követő kilencven nap elteltével sem felel 
meg a követelményeknek, vagy nem adja meg a szükséges tájékoztatást, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter törli 
a Pénzügyi Békéltető Testületet a nyilvántartásból, és az erről szóló döntését megküldi a Pénzügyi Békéltető Testület 
részére.
(7) Az (5) bekezdés a), d) és e) pontjaiban meghatározott adatok megváltozása esetén a Pénzügyi Békéltető Testület 
haladéktalanul értesíti a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.”

110. §  Az MNBtv. 173. § a) pont aj)–al) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben szabályozza:
a) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szervezetei és személyei, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, 
továbbá a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató esetében az  MNB hatáskörébe tartozó eljárások – ide nem értve a  fizetési, 
illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény szerinti kijelölés iránti eljárást 
– tekintetében]
„aj) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának tájékoztatási kötelezettsége megszüntetésére,
ak) a  sorozatban kibocsátott értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő 
bevezetéséhez vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrálásához szükséges tájékoztató vagy 
alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezésére,
al) a  nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzéshez szükséges nyilvános vételi ajánlat 
jóváhagyására,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)
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111. §  Az MNBtv. 54. alcíme a következő 183/H. §-sal egészül ki:
„183/H.  § (1) Az  e  törvény – a  pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 
2016.  évi LIII. törvénnyel megállapított – 58. § (2) bekezdésében meghatározott szervezetek legkésőbb 2017. január 
1-jéig kötelesek az elektronikus kapcsolattartással érintett egyéb ügyekben a szervezet és az MNB között elektronikus 
kapcsolattartás rendjére, módjára, tartalmára és formájára, továbbá az  MNB által működtetett kézbesítési 
tárhely működtetésére és használatára vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó rendeletben meghatározott 
követelményeknek eleget tenni, az ehhez szükséges regisztrációt elvégezni.
(2) Az e törvény – a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvénnyel 
megállapított – 58.  § (2)  bekezdésében meghatározott szervezetek az  (1)  bekezdésben meghatározott rendelet 
követelményeinek való megfelelést és az ehhez szükséges regisztrációt követően, de legkésőbb 2017. január 1-jétől 
kötelesek elektronikus kapcsolattartásra.”

112. §  Az MNBtv. 186. § (6) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi fogyasztói jogvita tekintetében)
„f ) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról 
(fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
g) a  fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK irányelv 
módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

113. §  Az MNBtv.
a) 33. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az MNB elnöke a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai 

keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján” szövegrész helyébe az „A Monetáris Tanács által 
meghatározott stratégiai keretek között, a Pénzügyi Stabilitási Tanács” szöveg,

b) 35/A. § (1) bekezdésében az „az MNB elnöke a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között, 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján” szövegrész helyébe az „a Pénzügyi Stabilitási Tanács a Monetáris 
Tanács által meghatározott stratégiai keretek között” szöveg,

c) 53. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „döntéseivel” szövegrész helyébe a „határozataival” szöveg,
d) 53. § (1) bekezdés c) pontjában a „döntés” szövegrészek helyébe a „határozat” szöveg,
e) 53. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a „döntése” szövegrész helyébe a „határozata” szöveg,
f ) 74. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelemre tekintet nélkül 

végrehajtható” szövegrész helyébe az „az önálló jogorvoslattal meg nem támadható” szöveg,
g) 91.  § (2)  bekezdésében a „tényállás maradéktalan tisztázása” szövegrész helyébe a „tényállás maradéktalan 

tisztázása vagy a cselekménnyel összefüggő lényeges egyéb tények megismerése, továbbá a cselekménnyel 
kapcsolatba hozható személy megállapítása” szöveg,

h) 91.  § (6)  bekezdésében az „Az MNB” szövegrész helyébe a „Ha törvény eltérően nem rendelkezik az  MNB” 
szöveg,

i) 104. § (5) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg,
j) 106. § (3) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe a „hetvenöt” szöveg,
k) 173. § a) pont ag) alpontjában a „vagy módosítására” szövegrész helyébe a „vagy módosításának jóváhagyására” 

szöveg
lép.

114. §  Hatályát veszti az MNBtv.
a) 61. § (7) és (8) bekezdése,
b) 95. § (1) bekezdésében az „és piacfelügyeleti eljárás” szövegrész,
c) 121. és 122. §-a,
d) 173. § e) pontjában a „kötelező” szövegrész.
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115. §  Az MNBtv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

116. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 60. § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fizetési titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„a) a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője 
a  rá vonatkozó kiszolgáltatható fizetési titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a  közokiratba, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalás, ha az  ügyfél ezt az  írásbeli nyilatkozatát a  pénzforgalmi intézménnyel, elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel történő szerződéskötés keretében – ideértve a fizetési számla váltását is – nyújtja,”

117. §  Az Fsztv. 70.  § (8)  bekezdésében a „Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét” szövegrész helyébe a „Pénzügyi 
Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét” szöveg lép.

13. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

118. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 7.  § 
(3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„l) jogszabályban meghatározott közösségi, valamint állami támogatások közvetítését,”
(végezhet.)

119. §  A Hpt. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Felügyelet a független közvetítő és a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő tevékenységi 
engedélyét visszavonhatja, ha
a) a közvetítő működése súlyosan vagy ismétlődően megsérti az ügyfelek érdekeit;
b) a közvetítő tevékenységére vonatkozó jogszabályokat ismételten vagy súlyosan megsérti; vagy
c) megállapítja, hogy a közvetítő tevékenységi engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végez az MNB tv. 39. § 
(1) bekezdés a), f ), h), i), k) vagy l) pontjában meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy által végezhető 
tevékenységet és
ca) e tevékenységével előidézett jogsértés súlya indokolja, vagy
cb) azon személyek érdekeinek a megóvása indokolja, amelyek számára e tevékenységet végezte.”

120. §  A Hpt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hitelintézet tevékenységi engedélyének 33.  § (1)  bekezdés a)  pontja, valamint 33.  § (2)  bekezdés b) és 
c)  pontja alapján történt visszavonását követően engedményezett, a  hitelintézettel szemben fennálló követelések 
beszámításának a végelszámolási eljárás során nincs helye.”

121. § (1) A Hpt. 69. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés vonatkozásában közvetítői díjnak kell tekinteni minden olyan pénzben vagy természetben juttatott 
további térítést, amelyet a közvetítő vagy a közvetítővel kapcsolatban álló harmadik személy a pénzügyi szolgáltatást 
nyújtó személytől, pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy felett ellenőrző befolyással rendelkező személytől vagy az utóbbi 
ellenőrző befolyása alatt álló más személytől kap bármely pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, 
befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő jogviszony alapján, ide 
nem értve, ha a közvetítő és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között ellenőrző befolyásnak minősülő kapcsolat áll 
fenn, vagy mindketten ugyanazon pénzügyi intézmény ellenőrző befolyása alatt állnak.”

 (2) A Hpt. 69. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  többes ügynök az  általa megbízott közvetítői alvállalkozó személyét, valamint a  közvetítői alvállalkozó 
megbízásának megszűnését két munkanapon belül bejelenti a megbízó pénzügyi intézményének annak érdekében, 
hogy a pénzügyi intézmény teljesíteni tudja a 21. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét.”
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122. § (1) A Hpt. 72. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés vonatkozásában közvetítői díjnak kell tekinteni minden olyan pénzben vagy természetben 
juttatott további térítést, amelyet a közvetítő vagy a közvetítővel kapcsolatban álló harmadik személy a pénzügyi 
szolgáltatást nyújtó személytől, pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy felett ellenőrző befolyással rendelkező 
személytől vagy az utóbbi ellenőrző befolyása alatt álló más személytől kap bármely pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 
jogviszony alapján, ide nem értve, ha a  közvetítő és a  pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között ellenőrző 
befolyásnak minősülő kapcsolat áll fenn, vagy mindketten ugyanazon pénzügyi intézmény ellenőrző befolyása alatt 
állnak.”

 (2) A Hpt. 72. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  függő ügynök az  általa megbízott közvetítői alvállalkozó személyét, valamint a  közvetítői alvállalkozó 
megbízásának megszűnését két munkanapon belül bejelenti a megbízó pénzügyi intézménynek annak érdekében, 
hogy a pénzügyi intézmény teljesíteni tudja a 21. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét.”

123. §  A Hpt. 161. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan 
megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem 
szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi 
intézménnyel történő szerződéskötés keretében – ideértve a fizetési számla váltásának kezdeményezését is – nyújtja,”

124. §  A Hpt. 71. alcíme a következő 164/A. §-sal egészül ki:
„164/A. § Nem jelenti a banktitok sérelmét a hitelintézet által jelzálog-hitelintézet részére történő adatátadás abban 
az esetben, ha az adatátadás jelzáloglevéllel történő refinanszírozás keretében
a) a jelzálog-hitelintézet fedezet-nyilvántartásához,
b) az  575/2013/EU rendelet 125.  cikk (2)  bekezdésében, 199.  cikk (2)  bekezdésében, 208.  cikk (5)  bekezdésében, 
valamint 402. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének igazolásához, vagy
c) a  jelzálog-hitelintézetről és a  jelzáloglevélről szóló törvényben meghatározott törvényi engedményezéskor 
ellátandó feladatokra történő felkészüléshez
szükséges.”

125. § (1) A Hpt. 204/A. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet a hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá a hatósági képzésre történő jelentkezés 
lebonyolításával és a sikeres vizsgákat igazoló hatósági tanúsítvány kiadásával, pótlásával kapcsolatos feladatai ellátása 
érdekében nyilvántartást vezet)
„d) a vizsgabiztosokról.”

 (2) A Hpt. 204/A. § (7) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Felügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmazza a (6) bekezdésben meghatározott személyek vonatkozásában:]
„f ) a vizsgabiztos esetében a nyilvántartási számát, valamint a nyilvántartásból való törlése esetén a törlés tényét és 
időpontját.”

 (3) A Hpt. 204/A. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az  adott 
személy hatósági képzésben vagy vizsgáztatásban történő közreműködésétől számított tizenöt év elteltével 
törli a  nyilvántartásból, ide nem értve azokat az  adatokat, amelyek hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány 
nyilvántartásához szükségesek.”

126. §  A Hpt. 223. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az igazgatótanács ülésein az OBA ügyvezető igazgató-helyettese tanácskozási joggal vehet részt.”

127. § (1) A Hpt. 224. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatótanács)
„a) irányítja és ellenőrzi az  OBA gazdálkodási és egyéb – ide nem értve az  ügyvezető igazgató-helyettes által 
irányított, illetve az OBA munkaszervezete által jogszabály alapján más jogi személy részére végzett – tevékenységét 
a jogszabályokban foglalt rendelkezések figyelembevételével,”
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 (2) A Hpt. 224. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatótanács)
„c) meghatározza az OBA ügyvezetőjének, megbízottainak feladatait, megállapítja díjazásukat,”

 (3) A Hpt. 224. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő p) ponttal 
egészül ki:
(Az igazgatótanács)
„o) a  Befektető-védelmi Alap igazgatóságának javaslatára kinevezi és felmenti az  ügyvezető igazgató-helyettest, 
meghatározza feladatait, megállapítja díjazását,
p) ellátja az e törvényben meghatározott egyéb feladatokat.”

128. §  A Hpt. 226. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBA tevékenységének operatív irányítását az ügyvezető, a Befektető-védelmi Alappal kapcsolatos operatív 
feladatok irányítását az  ügyvezető helyettese látja el. Az  ügyvezető igazgató-helyettes által irányított, elkülönített 
munkaszervezetben feladatokat ellátó munkavállalók kivételével az ügyvezető gyakorolja az OBA alkalmazottai felett 
a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető igazgató-helyettes által irányított, elkülönített munkaszervezetben feladatokat 
ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató-helyettese gyakorolja.”

129. §  A Hpt. 234. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Az OBA tájékoztatja az EBH-t a kockázatalapú változó díj megállapítására vonatkozó jóváhagyott szabályokról.”

130. §  A Hpt. 271. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az általános szerződési feltételt is tartalmazó üzletszabályzat, valamint bármely egyéb szabályzat módosítása 
fogyasztóval már megkötött szerződést is érint, a  pénzügyi intézmény az  internetes honlapján könnyen elérhető 
módon legalább 5 évig a  módosítást megelőzően hatályos üzletszabályzatát, valamint egyéb szabályzatát is 
hozzáférhetővé teszi. Ha a  pénzügyi intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, a  korábban hatályos 
üzletszabályzathoz, valamint egyéb szabályzathoz történő hozzáférést az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 
biztosítja.”

131. §  A Hpt. 121. alcíme a következő 282/A. §-sal egészül ki:
„282/A. § (1) Fogyasztó részére fizetési számlát vezető hitelintézet EGT-államban tartózkodásra jogosult fogyasztóval 
szemben állampolgárság vagy tartózkodási hely alapján nem alkalmazhat megkülönböztetést a  fizetési 
számla-szerződés megkötése és vezetése tekintetében.
(2) Fogyasztó részére fizetési számlát vezető hitelintézet jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén 
köteles a fogyasztó kérésére alapszintű szolgáltatásokat biztosító fizetési számlaként alapszámlát vezetni.”

132. §  A Hpt. 122. alcím címe helyébe a következő cím lép, valamint a Hpt. a következő 283. §-sal egészül ki:
„122. Pénzügyi szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása
283. § A hitelintézet mérete, tevékenységének jellege, nagysága és összetettsége arányában az irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető testület által elfogadott stratégiával rendelkezik az  általa nyújtott pénzügyi szolgáltatási 
szerződések fogyatékos személyek általi egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének elősegítéséhez. Az  irányítási 
jogkörrel rendelkező vezető testület az elfogadott stratégiát legalább kétévente felülvizsgálja.”

133. § (1) A Hpt. 290. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„i) az alapszámlához való hozzáférésre, az alapszámla jellemzőire, valamint díjára”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

 (2) A Hpt. 290. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„h) a pénzügyi szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést elősegítő hitelintézeti stratégiára”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

134. §  A Hpt.
a) 74. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „természetes személy lehet, aki” szövegrész helyébe a „természetes 

személy lehet, aki büntetlen előéletű és” szöveg,
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b) 204/A. § (1) bekezdésében az „a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek 
megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről” szövegrész helyébe az „a hatósági vizsga jogszabályban 
foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a  továbbiakban: 
vizsgabiztos)” szöveg,

c) 204/A.  § (2)  bekezdésében az „a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről 
és a  hatósági vizsgáról” szövegrész helyébe az „a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és 
a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról” szöveg,

d) 288.  § (8)  bekezdésében a „Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét” szövegrész helyébe a „Pénzügyi 
Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét” szöveg,

e) 290.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „képzésre a  hatósági képzés során szerzett, a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítésére” szövegrész helyébe a  „képzés és vizsga szabályaira, a  hatósági vizsga letételével szerzett, 
pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység folytatására” szöveg

lép.

14. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

135. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. 
évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 28. § (3) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[(3) A (2) bekezdés szempontjából az alábbi tevékenységeket kell figyelembe venni:]
„c) információ vagy vélemény az 596/2014/EU rendeletben meghatározott jogszerű magatartásnak nem minősülő, 
az  érintett személy munkaköri kötelezettségét meghaladó módon történő közlése harmadik személy részére, 
amennyiben az  érintett személy tisztában van vagy tőle elvárható gondossággal tisztában kellene lennie, hogy 
e közlés eredményeként a harmadik személy”

136. §  A Kbftv. 72. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az)
„h) olyan engedélyhez kötött változásokhoz kapcsolódik, amelyhez a  Felügyelet az  engedélyt korábban megadta 
vagy amelyről a Felügyelet korábban határozott;”

137. §  A Kbftv. 197. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem jelenti az  üzleti titok sérelmét az  596/2014/EU rendeletben és annak kiegészítő jogszabályaiban 
meghatározott, a piaci visszaélés megelőzését és felderítését szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítése.”

138. §  A Kbftv.
a) 3.  melléklet I. Fejezet utolsó mondatában a „tagolást összevont kezelési szabályzat esetében a  138.  §-ban” 

szövegrész helyébe a „tagolást a 70. § (3) bekezdés c) pontjában” szöveg,
b) 5. melléklet utolsó mondatában a „tagolást összevont tájékoztató esetében a 138. §-ban” szövegrész helyébe 

a „tagolást a 70. § (3) bekezdés c) pontjában” szöveg,
c) 8. melléklet 3. pontjában az „azonban 1 évig” szövegrész helyébe az „azonban 5 évig” szöveg,
d) 8. melléklet 7. pontjában a „Felügyelet és a pénzügyi békéltető testület levelezési címét.” szövegrész helyébe 

a „Felügyelet levelezési címét és a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, 
valamint levelezési címét.” szöveg,

e) 8. melléklet 8. pontjában az „azonban 3 évig” szövegrész helyébe az „azonban 5 évig” szöveg
lép.

139. §  Hatályát veszti a Kbftv. 138. §-a.

15. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

140. §  A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 3. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:
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(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„24a. fedezett kötelezettség: olyan kötelezettség, amelynek teljesítését jelzálogjog, kézizálog, visszatartási jog vagy 
más biztosíték fedezi, ideértve a repoügyletekből és más tulajdonjog-átruházási biztosítékról szóló megállapodásból 
származó kötelezettséget is;”

141. §  A Szantv. 20. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási intézkedések meghozatala és a  szanálási jogosultságok alkalmazása során a  következő elvek szerint kell 
eljárni:)
„e) az  azonos hitelezői osztályba tartozó hitelezők e  törvény eltérő rendelkezése hiányában azonos elbánásban 
részesülnek;”

142. §  A Szantv. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti átruházáshoz az átvevő egyetértésén kívül nincs szükség a szanálás alatt álló intézmény 
tulajdonosának vagy bármely egyéb személynek az egyetértésére, ide nem értve a befolyásoló részesedés szerzésével, 
elidegenítésével, a meglévő befolyásoló részesedés jogszabályban meghatározott mértéket elérő vagy meghaladó 
növelésével járó esetben a Felügyeletet, illetve a külföldi illetékes felügyeleti hatóságot. Az átruházás során e törvény 
vagyonértékesítésre vonatkozó követelményeit is figyelembe kell venni.”

143. §  A Szantv. 44. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1) bekezdés szerinti átruházáshoz az áthidaló intézmény egyetértésén kívül nincs szükség a szanálás alatt 
álló intézmény tulajdonosának vagy bármely egyéb személynek az egyetértésére, és az átruházás során e törvény 
áthidaló intézmény alkalmazására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

144. § (1) A Szantv. 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti átruházáshoz a  szanálási vagyonkezelő egyetértésén kívül nincs szükség a  szanálás 
alatt álló intézmény tulajdonosának vagy bármely egyéb személynek az egyetértésére. Az átruházás során e törvény 
eszközelkülönítés alkalmazására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

 (2) A Szantv. 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  szanálási vagyonkezelő a  szanálási vagyonkezelőre ruházott eszközöket, forrásokat, jogokat vagy 
kötelezettségeket értékesíteni kívánja, akkor
a) az értékesítést nyílt és átlátható módon kell lefolytatni,
b) az  értékesítés során szubjektív alapon nem részesülhetnek előnyben vagy kerülhetnek megkülönböztetésre 
meghatározott lehetséges átvevők,
c) az értékesítést piaci feltételek mellett kell végrehajtani, és
d) az értékesítéshez nincs szükség a szanálási feladatkörében eljáró MNB közigazgatási hatósági döntésére.”

145. §  A Szantv. 56. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az eszközelkülönítés alkalmazásával összefüggésben a befolyásoló részesedés szerzés vagy betétállomány, illetve 
egyéb szerződéses kötelezettségből fakadó állomány átruházás Felügyelet általi engedélyezésére a 39. §-ban foglalt 
előírásokat megfelelően alkalmazni kell.”

146. §  A Szantv. 85. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a szanálási jogosultságok gyakorlása során olyan üzletmenet folytonosságot 
biztosító intézkedéseket alkalmazhat, amelyek szükségesek a  szanálási intézkedés hatékonyságának és annak 
a biztosításához, hogy az átvevő működtetni tudja az átruházott üzleti tevékenységet, ideértve azt is, hogy
a) a  szanálás alá vont intézmény bármely átruházott pénzügyi instrumentuma, jogosultsága, eszköze vagy 
kötelezettsége tekintetében a folyamatosság biztosítása érdekében az átvevőt a szanálás alatt álló intézmény helyébe 
léptetheti minden olyan szerződésben, amelyben a  szanálás alatt álló intézmény akár kifejezetten, akár közvetve 
szerepel;
b) a szanálás alá vont intézmény bármely átruházott pénzügyi instrumentumával, jogosultságával, eszközével vagy 
kötelezettségével kapcsolatos bármilyen jogi eljárásban kezdeményezheti az  átvevő szanálás alatt álló intézmény 
helyébe léptetését, amely kezdeményezés alapján a helyébe léptetést foganatosítani kell.”
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147. §  A Szantv. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92. § (1) A szanálási célok elérése és a szanálási intézkedések alkalmazása céljából a szanálási eljárás elrendelésétől 
annak megszűnéséig a szanálási feladatkörében eljáró MNB gyakorolja a szanálás alatt álló intézmény tulajdonosainak, 
valamint vezetésének a szanálás alá volt intézmény feletti minden irányítási jogosultságait
a) a szanálás alatt álló intézmény működtetése, tevékenységeinek és szolgáltatásainak folytatása, és
b) a szanálás alatt álló intézmény eszközeinek és vagyonának kezelése és elidegenítése
érdekében.
(2) A szanálási feladatkörében eljáró MNB az (1) bekezdésben meghatározott tulajdonosi és vezetési jogosultságokat 
közvetlenül vagy az általa megbízott személy révén gyakorolja, ideértve a szanálás alatt álló intézmény részvényeiből 
és más tagsági részesedéseiből származó szavazati jogosultságok gyakorlását is. A  részvények és más tagsági 
részesedések tulajdonosai szavazati jogukat a szanálási eljárás alatt nem gyakorolják.
(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a szanálás alatt álló intézmény tulajdonosait és vezetését megillető irányítási 
jogosultságok gyakorlása nélkül, közigazgatási hatósági döntések révén is megteheti a  szanálás céljának elérése 
érdekében szükséges szanálási intézkedéseket, valamint meghatározhatja a szanálás alá vont intézmény tulajdonosai 
és vezetése által gyakorolható irányítási jogosultságok körét.
(4) A szanálási feladatkörében eljáró MNB
a) a szanálási célokra,
b) a szanálásra vonatkozó általános elvekre,
c) a szanálás alatt álló intézmény egyedi körülményeire, és
d) a határon átnyúló tevékenységű csoportok hatékony szanálása előmozdításának szükségességére
tekintettel dönt arról, hogy az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott módszerek közül melyekkel tudja 
a leghatékonyabban végrehajtani a szanálási intézkedéseket.”

148. § (1) A Szantv. 93. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szanálási biztos a  szanálási feladatkörében eljáró MNB által utasítható és a  szanálási feladatkörében eljáró 
MNB által ellenőrzött tevékenysége során jogosult és köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely a szanálási 
céloknak és a szanálási intézkedéseknek – ideértve a tőkeemelést, az intézmény tulajdonosi szerkezetének átalakítását 
és a  szanálási eszközök alkalmazását – a  szanálási feladatkörében eljáró MNB döntésének megfelelő érvényre 
juttatásához szükségesek.”

 (2) A Szantv. 93. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a szanálási biztos tevékenységeire vonatkozóan korlátozásokat, valamint 
előzetes jóváhagyási kötelezettséget írhat elő.
(6b) A szanálási feladatkörében eljáró MNB előírhatja a szanálási biztos részére, hogy a szanálás alatt álló intézmény 
gazdasági és pénzügyi helyzetéről és a  szanálási biztosi tevékenységéről a  kirendelése kezdetén, továbbá 
meghatározott rendszerességgel és a kirendelésének megszűnésekor részére számoljon be.
(6c) A szanálási biztos legfeljebb egy év időtartamra rendelhető ki azzal, hogy a kirendelés kivételesen megújítható, 
amennyiben a szanálási feladatkörében eljáró MNB megállapítja, hogy a kirendelés feltételei továbbra is fennállnak.”

149. §  A Szantv. 97. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szanálási intézkedés végrehajtását követően a független értékelő által folytatott értékelésnek kell felmérnie, 
hogy a  tulajdonosok és a  hitelezők milyen elbánásban részesültek a  szanálási eljárás eredményeképpen, milyen 
elbánásban részesültek volna, ha a szanálás elrendelésének időpontjában a szanálás alatt álló intézménnyel szemben 
felszámolási eljárás indult volna, illetve azt, hogy a kétféle elbánás között milyen különbség állapítható meg. Ennek 
az értékelésnek el kell különülnie az e törvény szerinti független értékeléstől.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott értékelés készítése során
a) azt kell feltételezni, hogy a szanálás alatt álló intézmény, amellyel összefüggésben a szanálási feladatkörében eljáró 
MNB szanálási intézkedést vagy intézkedéseket alkalmazott, a  szanálás elrendelésének időpontjában felszámolási 
eljárás alá került;
b) azt kell feltételezni, hogy az eszközök, források, jogok és kötelezettségek részleges átruházására vagy átruházására, 
illetve a leírásra vagy az átalakításra nem került sor;
c) figyelmen kívül kell hagyni a  szanálás alatt álló intézménynek nyújtott bármely rendkívüli állami pénzügyi 
támogatást, ideértve az MNB által nyújtott rendkívüli likviditási hitelt is.”
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150. §  A Szantv. 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza legalább
a) azon hatósági döntés másolatát, amely révén a hatáskörök gyakorlására sor kerül, és
b) azt az időpontot, amelytől kezdve a szanálási intézkedés hatályos.”

151. §  A Szantv. 132. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az operatív feladatokat elkülönítetten az OBA munkaszervezete 
látja el az OBA ügyvezető igazgatójának irányítása mellett.”

152. §  A Szantv. 1.  § (4)  bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.),” 
szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),” szöveg lép.

16. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

153. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bit.) 15.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító szövetkezet vagy a viszontbiztosító szövetkezet volt tagja vagy jogutódja részére az elszámolás alapján 
kifizetést nem lehet teljesíteni, ha ennek következtében
a) a biztosító nem rendelkezik a szavatolótőke-szükségletet fedező figyelembe vehető szavatoló tőkével,
b) a hatodik rész hatálya alá tartozó biztosító nem rendelkezik a minimális szavatolótőke-szükségletnek megfelelő 
szavatoló tőkével, vagy
c) biztosítási szükséghelyzet következne be.”

154. § (1) A Bit. 107. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetéül szolgáló eszközök befektetése és kezelése során 
a következő előírásokat kell alkalmazni:)
„f ) a befektetés az ügyfél számára a befektetési politikával összhangban, szakszerű végrehajtás mellett, tisztességesen, 
átláthatóan, kellő gondossággal és az  ügyfél érdekében valósuljon meg, különös tekintettel az  árra, a  költségre – 
az alapkezelés során kapott visszatérítést elvonáscsökkentésként beszámítva – és az elvárható hozamra.”

 (2) A Bit. 107. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  biztosító köteles az  általa felszámított bármely díjat, költséget vagy jutalékot, továbbá a  képzett tartalék 
arányában felszámított elvonást úgy megnevezni, hogy abból, illetve a kapcsolódó meghatározásból egyértelműen 
megállapítható legyen ezek célja és mögöttes tartalma.”

155. §  A Bit. a következő 48/A. alcímmel egészül ki:
„48/A. A megtakarítási jellegű életbiztosítások különös szabályai
124/A. § (1) A megtakarítási jellegű, befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetében a biztosító köteles befektetni 
az esedékes és befizetett biztosítási díj kockázati díjrésszel csökkentett
a) első éves díjrészének legalább a 20%-át,
b) második éves díjrészének legalább az 50%-át,
c) harmadik és minden azt követő éves díjrészeinek legalább 80%-át,
azzal, hogy a díjrészhez kapcsolódó megképzett tartalékon arányosan felszámított elvonást a negyedik év kezdetétől 
a megfelelés céljából nem kell figyelembe venni.
(2) Ha a  szerződő fél a  maradékjogával él, akkor az  elszámolás alapja legalább az  (1)  bekezdés szerinti minimális 
befektetési értékek aktuális számlaértéke. Az  elszámolás során – a  maradékjog érvényesítésére vonatkozó 
rendelkezéstől eltekintve – az ügyfél rendelkezéseinek a konkrét költségvonzata érvényesíthető.
(3) A megtakarítási jellegű, nem befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetében – amennyiben a szerződő fél 
a maradékjogával él – a visszavásárlási érték a szerződés kezdetétől a maradékjog érvényesítésének időpontjáig eltelt 
biztosítási időszakhoz igazodó módon az esedékes és befizetett biztosítási díj kockázati díjrésszel csökkentett
a) első éves díjrészének legalább a 20%-a,
b) második éves díjrészének legalább az 50%-a,
c) harmadik és minden azt követő éves díjrészeinek legalább 80%-a.”
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156. § (1) A Bit. 138. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)
„l) törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a  kötvénynyilvántartást 
vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a  kártörténeti nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá 
a  járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági ügyekben a  közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a  Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalával,”
[szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza 
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, 
hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles 
megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése 
is.]

 (2) A Bit. 138. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)
„t) a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe vevő biztosítottak esetében az agrárkár-
megállapító szervvel, a mezőgazdasági igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az agrárpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel”
[szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza 
az  ügyfél nevét vagy a  biztosítási szerződés megjelölését, a  kért adatok fajtáját, az  adatkérés célját és jogalapját, azzal, 
hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles 
megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.]

157. § (1) A Bit. 167. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a (3)–(6) bekezdésben meghatározott intézkedések nem vezettek eredményre, akkor a Felügyelet az intézkedés 
megtételének sikertelenségéről a  honlapján tájékoztatót tesz közzé, amelyben tájékoztatja az  állománnyal 
kapcsolatban érintett szerződéssel rendelkező szerződőket a  188.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott 
rendelkezések gyakorlati következményeiről.”

 (2) A Bit. 167. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az e § szerinti intézkedés eredményeként bekövetkezett vagyonátadás adó- és illetékmentes.”

158. § (1) A Bit. 188. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  167. és 168.  §-ban meghatározott állományátruházás sikertelen volt, az  (1)  bekezdésben meghatározott 
állományokhoz tartozó biztosítási szerződések a 167. § (6a) bekezdésében meghatározott tájékoztató közzétételének 
napját követő ötödik munkanapon szűnnek meg.”

 (2) A Bit. 188. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott állományokhoz tartozó szerződésekkel kapcsolatban biztosítási esemény 
következett be, a  182.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőt a  167.  § (6a)  bekezdésében meghatározott 
közzétételtől kell számítani.”

159. §  A Bit. 194. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosító első számú vezetője a  számviteli biztosítástechnikai tartalékok közül a  matematikai tartalékok és 
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetét képező eszközök – 109. § (1) bekezdésében 
és a 212. § (1) bekezdésében meghatározott eszköznyilvántartás szerinti – listáját a felszámolás kezdő időpontjának 
napjával lezárja és azt a Cstv.-ben meghatározott tevékenységet lezáró mérleg átadásával egyidejűleg a felszámolónak 
átadja.”

160. §  A Bit. 195. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A reorganizációs eljárásnak és a felszámolási eljárásnak a biztosító nyilvántartásba-vételi kötelezettség alá tartozó 
ingatlanra, hajóra vagy légijárműre vonatkozó joga tekintetében a nyilvántartást vezető tagállam joga az irányadó.”

161. §  A Bit. 199. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„199. § (1) Magyarország területén – a biztosítótól vagy a viszontbiztosítótól kockázatot átvállalni jogosult – különleges 
célú gazdasági egység a  Felügyelet engedélyével akkor alapítható, ha az  megfelel a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 
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irányelv 211.  cikk (2)  bekezdés a)–g)  pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében meghatározott 
követelményeknek.
(2) A különleges célú gazdasági egység elleni felszámolási eljárás bíróság általi megindítását kizárólag a Felügyelet 
kezdeményezheti.”

162. §  A Bit. 261. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti elutasításról szóló határozatát a Felügyelet az ügyintézési határidő lejárta előtt köteles 
meghozni azzal, hogy a határozatot a meghozatalát követő legkésőbb két munkanapon belül, de még az ügyintézési 
határidő lejárta előtt írásban közölni is köteles a kérelmezővel.”

163. §  A Bit. 291. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés p) pontjában meghatározott intézkedés alkalmazására akkor is sor kerülhet, ha a biztosító vagy 
a viszontbiztosító működésében tapasztalható tények alapján megalapozottan feltehető, hogy a tények észlelésétől 
számított egy éven belül a biztosító vagy a viszontbiztosító nem fog megfelelni az e  törvény és a biztosítási vagy 
a  viszontbiztosítási tevékenység folytatására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak, és ez  veszélyezteti 
a biztosítottak érdekeit.
(9) A  Felügyelet a  különleges célú gazdasági egységek kötelezettségének teljesítése, valamint annak érdekében, 
hogy a  különleges célú gazdasági egység tevékenysége az  ezen tevékenységekre vonatkozó jogszabályoknak és 
a Felügyelet határozatainak megfeleljen, az (1) bekezdés a)–e), h), r) és t) pontjában meghatározott intézkedéseket 
alkalmazhatja azzal, hogy ahol a rendelkezés biztosítót említ, azon a különleges célú gazdasági egységet kell érteni.”

164. §  A Bit. 304. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  engedély visszavonása után új biztosítási szerződés nem köthető, a  már létező biztosítási szerződések 
feltételeiben a biztosító által vállalt kötelezettségek nem növelhetők, és a biztosítási szerződések nem hosszabbíthatók 
meg. A biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeket a tevékenységi engedély visszavonása után is teljesíteni kell.”

165. §  A Bit. 326. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosító által fizetendő változó díj éves mértéke)
„a) a  szavatolótőke-szükséglet 1,8 ezrelékének, a  hatodik rész hatálya alá tartozó biztosító esetében a  minimális 
szavatolótőke-szükséglet 3,8 ezrelékének, és”
(összege.)

166. §  A Bit. a következő 387/A. §-sal egészül ki:
„387/A. § Ha a szerződő fél a díjat – díjátvételre biztosítói meghatalmazással rendelkező – többes ügynöknek fizette, 
a díjat – legkésőbb a fizetés napjától számított negyedik napon – a biztosító számlájára vagy pénztárába beérkezettnek 
kell tekinteni; a szerződő fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be.”

167. §  A Bit. 389. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A többes ügynök – a biztosításközvetítői tevékenység folytatásához igazodóan – köteles rendelkezni)
„d) a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltétellel.”

168. §  A Bit. 400. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az alkusz – a biztosításközvetítői tevékenység folytatásához igazodóan – köteles rendelkezni)
d) a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltétellel.”

169. §  A Bit. 410. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ugyanazon aktív státuszú biztosításközvetítő részére újabb nyilvántartási szám nem állapítható meg és az aktív 
státuszú biztosításközvetítő nyilvántartási számát újabb biztosításközvetítő nem kaphatja meg.”

170. §  A Bit. 414. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A többes ügynöki és az alkuszi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„e) a tevékenységével kapcsolatban okozott károk fedezetére szolgáló felelősségbiztosítási szerződés megkötésének 
vagy a vagyoni biztosíték meglétének igazolását.”
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171. § (1) A Bit. 430. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel 
és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági képzéssel és 
vizsgáztatással kapcsolatban nyilvántartást vezet a képző és vizsgáztató szervekről, a hatósági vizsgára jelentkező 
személyekről, a képző szerv által aláíró személyként megjelölt, a képzési igazolás kiállítására és aláírására feljogosított 
személyekről (a továbbiakban: aláíró személy), az oktatóról és a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek 
megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a továbbiakban: vizsgabiztos).”

 (2) A Bit. 430. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet a hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá a hatósági képzésre történő jelentkezés 
lebonyolításával és a sikeres vizsgákat igazoló hatósági tanúsítvány kiadásával, pótlásával kapcsolatos feladatai ellátása 
érdekében nyilvántartást vezet)
„d) a vizsgabiztosokról.”

 (3) A Bit. 430. § (7) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Felügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmazza a (6) bekezdésben meghatározott személyek vonatkozásában:]
„f ) a vizsgabiztos esetében a nyilvántartási számát, valamint a nyilvántartásból való törlése esetén a törlés tényét és 
időpontját.”

 (4) A Bit. 430. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az  adott 
személy hatósági képzésben vagy vizsgáztatásban történő közreműködésétől számított tizenöt év elteltével 
törli a  nyilvántartásból, ide nem értve azokat az  adatokat, amelyek hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány 
nyilvántartásához szükségesek.”

172. §  A Bit. 445. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a kölcsönös biztosító egyesület legfelsőbb szerve a (4) bekezdés szerint az átruházáshoz hozzájárul, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárat alapító tagok egyéni számláján lévő összeget a  legfelsőbb szerv döntését követő 
harminc napon belül a tagnak az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál nyitott számláján kell jóváírni, a kölcsönös 
biztosító egyesület matematikai és eredménytől függő díjvisszatérítési tartaléka eszközfedezetének az  önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárat alapító tagokra eső részét pedig a  kölcsönös biztosító egyesület a  legfelsőbb szerv 
döntését követő harmincadik napig átadja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére.
(6) Ha a kölcsönös biztosító egyesület tagja a megalapítást követően lép be a (4) bekezdés szerint alapított önkéntes 
biztosító pénztárba, a  tag egyéni számláján lévő összeget a  tag erre irányuló, a  kölcsönös biztosító egyesülethez 
intézett kérelmét követő harminc napon belül kell jóváírni az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál nyitott 
számláján, és ezen időpontig kell a matematikai és eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék eszközfedezetének 
arányos részét az (5) bekezdésben foglaltak szerint átadni.”

173. §  A Bit. a következő 445/A–445/C. §-okkal egészül ki:
„445/A.  § (1) A  445.  § (2)  bekezdésben meghatározott kölcsönös biztosító egyesület – 445.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott szolgáltatású biztosítással rendelkező – tagja az  Öpt. 10.  §-ának (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott nyugdíjpénztárba átléphet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átlépés esetén az átlépő tag biztosítási szerződése a nyugdíjpénztárba történő 
befogadással megszűnik.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott átlépés során az  átlépő tag egyéni számláján lévő összeget, továbbá 
az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék rá eső részét az Öpt. 10. §-ának (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
nyugdíjpénztárnál nyitott számláján kell jóváírni az Öpt.-nek a pénztárba történő átlépésre vonatkozó szabályainak 
alkalmazásával.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott átlépés során az átlépő tagot úgy kell tekinteni a befogadó pénztárnál, mintha 
másik nyugdíjpénztártól lépett volna át.
445/B. § (1) A Felügyelet a 445. § (2) bekezdésében meghatározott kölcsönös biztosító egyesület esetén a 167. §-ban 
meghatározott intézkedést az  e  §-ban és a  445/C.  §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazhatja, azzal, hogy 
az intézkedés alkalmazásának nem feltétele a tevékenységi engedély visszavonása.
(2) Ha a  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedést alkalmazza, a  445.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésállománynak – a  167.  § (3)  bekezdésben meghatározott 
biztosítóknak történő átruházás mellett – az Öpt. 10. §-ának (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjpénztár 
részére történő átruházása érdekében is intézkedhet.
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(3) A  felügyeleti biztos a  445.  § (2)  bekezdésében meghatározott szolgáltatású biztosítással rendelkező tagokhoz 
kapcsolódó szerződésállomány átruházásra irányuló megállapodás megkötése céljából – a 167. § (3) bekezdésében 
meghatározottak mellett –, az állomány átvételére irányuló felhívásban megkeresi az Öpt. 10. §-ának (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott nyugdíjpénztárakat is.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott felhívás tartalmazza az átruházandó állomány szerződéseinek a darabszámát, és 
az állománnyal kapcsolatban átadásra kerülő vagyon nagyságát.
(5) Az Öpt. 10. §-ának (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjpénztár a (3) bekezdés szerinti felhívásban 
meghatározott időpontig – amely nem lehet hosszabb, mint az felhívás közzétételétől számított két hónap – tehet 
nyilatkozatot az  állomány átvételére, amelyhez a  felügyeleti biztos (6)  bekezdésben meghatározott döntésének 
a meghozataláig kötve van.
(6) A  felügyeleti biztos a  167.  § (6)  bekezdésben meghatározottak szerint hozza meg döntését, azzal, hogy annak 
meghozatala során figyelembe veszi az Öpt. 10. §-ának (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjpénztártól 
határidőben beérkezett nyilatkozatokat is. A döntés meghozatala során a 167. § (9) bekezdésében meghatározott 
rendelkezéseket is alkalmazni kell.
(7) Ha a (6) bekezdésben meghatározott döntés alapján a 445. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szerződésállomány az  Öpt. 10.  §-ának (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott nyugdíjpénztárnak 
kerül átruházásra, az  állománnyal érintett tagok egyéni számláján lévő összeget, illetve az  eredménytől függő 
díjvisszatérítési tartalék rá eső részét a felügyeleti biztos döntését követő harminc napon belül a tagnak az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárnál nyitott számláján kell jóváírni, a  kölcsönös biztosító egyesület matematikai és 
eredménytől függő díjvisszatérítési tartaléka eszközfedezetének az  átruházással érintett tagokra eső részét pedig 
a  kölcsönös biztosító egyesület a  felügyeleti biztos döntését követő harmincadik napig átadja az  Öpt. 10.  §-ának 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjpénztár részére.
(8) A (7) bekezdés szerinti vagyonátadás adó- és illetékmentes.
(9) A (7) bekezdés szerinti szerződésállomány-átruházással érintett tagot úgy kell tekinteni, mintha másik pénztárból 
lépett volna át.
(10) A szerződésállomány-átruházással érintett tagok biztosítási szerződései és a kölcsönös biztosító egyesületbeli 
tagsági jogviszonya az átruházás napjával megszűnnek.
445/C.  § (1) Ha a  445/B.  § (6)  bekezdésében meghatározott döntés alapján a  445.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésállomány a  167.  § (3)  bekezdésben meghatározott biztosítónak kerül átadásra, 
akkor az így átadott biztosítási szerződések nyugdíjszolgáltatásai ellenértékeként a szerződő fél javára történt befizetések 
– ideértve az  életbiztosítás díjához adott munkáltatói hozzájárulást, illetve támogatói adományt is – utáni adó- és 
társadalombiztosítási járulék fizetésének szabályai az  állomány átadást követően megegyeznek a  nyugdíjpénztárakra 
vonatkozó szabályokkal, amennyiben a  biztosító szolgáltatásaira az  Öpt. – 2015. december 31. napján hatályos – 
46–49. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazzák és ezt a Felügyelet igazolja.
(2) Az  (1) bekezdésben meghatározott állományátruházás során a biztosítási szerződési feltételek csak a  technikai 
kamatláb, a  szerződésben meghatározott garantált hozam és a  többlethozam visszajuttatás tekintetében 
az  (1)  bekezdésben meghatározott állományátruházást követő harminc napon belül változtathatók meg, azzal 
a  feltétellel, hogy a változtatásra a technikai kamatlábak esetében a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről 
szóló jogszabályban rögzített technikai kamatláb legnagyobb mértéke szerint kerülhet sor. A  változtatásról 
a  szerződésállományt átvevő biztosítónak az  érintett szerződő feleket a  változtatást követő tizenöt napon belül 
értesítenie kell.
(3) A  szerződő fél az  (1)  bekezdésben meghatározott állományátruházásról szóló 118.  § (7)  bekezdésében, illetve 
a  változtatásról szóló, a  (2)  bekezdésben meghatározott értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
az átvevő biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával az Öpt. 10. §-ának (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
nyugdíjpénztárba is átléphet vagy a  szerződést a  118.  § (8)  bekezdés szerint felmondhatja. A  nyugdíjpénztárba 
történő átlépésre a 445/A. § szabályait kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vagyonátadás adó- és illetékmentes.”

174. § (1) A Bit. 195. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 452/D. §-sal egészül ki:
„452/D. § (1) A 107. § (1) bekezdés f ) pontjának, továbbá (1a) bekezdésének – a pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a 2017. január 1-jétől 
megkötött biztosítási szerződések esetében kell alkalmazni.
(2) A 124/A. § – a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvénnyel 
megállapított – rendelkezéseit a 2017. január 1-jétől megkötött biztosítási szerződések esetében kell alkalmazni.”
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 (2) A Bit. 195. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 452/E. §-sal egészül ki:
„452/E.  § A  377.  § (2)  bekezdésének – a  pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 
2016. évi LIII. törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a 2018. január 1-jétől megkötött szerződések esetében kell 
alkalmazni.”

 (3) A Bit. 195. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 452/F. §-sal egészül ki:
„452/F.  § A  377.  § (2)  bekezdésének – a  pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 
2016. évi LIII. törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a 2019. január 1-jétől megkötött szerződések esetében kell 
alkalmazni.”

175. § (1) A Bit.
 1. 4. § (1) bekezdés 68. pontjában a „viszontbiztosítási” szövegrész helyébe a „biztosítási vagy viszontbiztosítási” 

szöveg,
 2. 31. § (3) bekezdésében a „33. §” szövegrész helyébe a „43. §” szöveg,
 3. 49.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „fióktelep” szövegrész helyébe a  „harmadik országbeli biztosító vagy 

viszontbiztosító magyarországi fióktelepe” szöveg,
 4. 52. § (2) bekezdésében az „eszközeinek értéke alacsonyabb a biztosítástechnikai tartalékok” szövegrész helyébe 

az „eszközeinek értéke annak megállapításakor alacsonyabb a számviteli biztosítástechnikai tartalékok” szöveg,
 5. 62. § (2) bekezdésében az „eszközök értéke alacsonyabb a biztosítástechnikai tartalékok” szövegrész helyébe 

az „eszközök értéke annak megállapításakor alacsonyabb a számviteli biztosítástechnikai tartalékok” szöveg,
 6. 71.  § (1)  bekezdésében a  „vagy eszközfedezete nem kielégítő.” szövegrész helyébe a  „vagy vizsgálatkor 

a számviteli biztosítástechnikai tartalékok eszközfedezete nem kielégítő.” szöveg,
 7. 108. § (4) bekezdésében a „jelentés tartalmára, közzétételére és az ezzel kapcsolatos felügyeleti engedélyezésre 

vonatkozó szabályokat” szövegrész helyébe a „jelentéssel összefüggő részletszabályokat” szöveg,
 8. 108/A.  § (1)  bekezdésében a „vele szemben” szövegrész helyébe az „a vonatkozó jogszabályok megsértése 

miatt vele szemben” szöveg,
 9. 110. § (1) bekezdésében a „biztosító egyéb biztosítástechnikai tartalékainak fedezetétől” szövegrész helyébe 

a „biztosító egyéb számviteli biztosítástechnikai tartalékainak fedezetétől” szöveg,
10. 138.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében az „a)–j), n) és s)  pontban” szövegrész helyébe az „a)–j), n), s) és 

t) pontban” szöveg,
11. 138. § (1) bekezdés k) pontjában a „viszontbiztosítóval” szövegrész helyébe a „viszontbiztosítóval, a csoport 

másik vállalkozásával” szöveg,
12. 138. § (2a) bekezdésében az „ , az adatkérés célját és jogalapját” szövegrész helyébe az „és az adatkérés célját” 

szöveg,
13. 138. § (4) bekezdésében a „138. §-ban és a 140. §-ban” szövegrész helyébe a „140. §-ban és a 141. §-ban” szöveg,
14. 159.  § (5)  bekezdésében a „térítésmentesen” szövegrész helyébe a „térítésmentesen tizenöt napon belül” 

szöveg,
15. 159. § (9) bekezdésében az „az MNBtv.-ben” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 

CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.)” szöveg, továbbá a „Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét” 
szövegrész helyébe a „Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint 
a levelezési címét” szöveg,

16. 167. § (3) bekezdésében az „és a tagállami” szövegrész helyébe a „ , tagállami és harmadik országbeli” szöveg,
17. 171. § (2) bekezdésében a „rész” szövegrész helyébe a „fejezet” szöveg,
18. 182. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész helyébe az „– a 188. § 

(3) bekezdésében meghatározott kivétellel –” szöveg,
19. 183.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „az a)  pontban meghatározott kötelezettségek kivételével” szövegrész 

helyébe az „az a) pontban meghatározott kötelezettségek kivételével és a Kártalanítási Alapot, a Kártalanítási 
Számlát és a Nemzeti Irodát megillető követelések kivételével” szöveg,

20. 184. § (8) bekezdésében a „180. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „183. § (2) bekezdés” szöveg,
21. 195.  § (1)  bekezdésében az  „ingatlanra vonatkozó” szövegrész helyébe az  „ingatlan használatára vagy 

megszerzésére vonatkozó” szöveg,
22. 245. § (2) bekezdés b) pontjában, a 256. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „szavatoló tőkével” szövegrész 

helyébe a „tőke szükségletnek megfelelő szavatoló tőkével” szöveg,
23. 267.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „biztosítástechnikai tartalékai – ideértve a  számviteli biztosítástechnikai 

tartalékokat is – nem érik el a  szükséges mértéket, vagy e  tartalékok fedezete nem kielégítő” szövegrész 
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helyébe a „biztosítástechnikai tartalékai – ideértve a  számviteli biztosítástechnikai tartalékokat is – annak 
megállapításakor nem érik el a szükséges mértéket, vagy a számviteli biztosítástechnikai tartalékok fedezete 
nem kielégítő” szöveg,

24. 285.  § (1)  bekezdésében a  „tájékoztatásról szóló határozat közlését” szövegrész helyébe a  „tájékoztatást” 
szöveg,

25. 291. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában a „pénzügyi helyreállítási terv” szövegrész helyébe a „helyreállítási 
terv” szöveg,

26. 314.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „kötelezettségek és a  minimális szavatolótőke-szükséglet” szövegrész 
helyébe a „kötelezettségek, a minimális tőkeszükséglet és a szavatolótőke-szükséglet” szöveg,

27. 336. § (3) bekezdésében a „szavatolótőke-szükséglete” szövegrészek helyébe a „tőkeszükséglete” szöveg,
28. 369.  § (3)  bekezdés b)  pontjában és (7)  bekezdésében, a  376.  § (5)  bekezdésében és a  430.  §  

(1)–(2) bekezdésében az „a biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás rendjéről” szövegrész helyébe 
az „a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és 
hatósági vizsgával összefüggő feladatokról” szöveg,

29. 391.  § (7)  bekezdésében és a  403.  § (2)  bekezdésében a „követően bekövetkezett vagy a  károsult által ezt 
követően” szövegrész helyébe a „követő öt éven belül bekövetkezett és” szöveg,

30. 407. § (5) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
31. 416.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „389.  § (3)  bekezdésében, illetve a  400.  § (3)  bekezdésében” szövegrész 

helyébe a „389. § (3) bekezdés b) és e) pontjában, illetve a 400. § (3) bekezdés b) és e) pontjában” szöveg,
32. 438. § e) pontjában a „képzés szabályaira, a hatósági képzés során szerzett, függő és független biztosításközvetítői 

tevékenység folytatására feljogosító okirat” szövegrész helyébe a „képzés és vizsga szabályaira, a hatósági vizsga 
letételével szerzett, függő és független biztosításközvetítői tevékenység folytatására feljogosító tanúsítvány” 
szöveg,

33. 445.  § (2)  bekezdésében az „Öpt. 46–49.  §-ában” szövegrész helyébe az „Öpt. – 2015. december 31. napján 
hatályos – 46–49. §-ában” szöveg,

34. 4.  melléklet A)  pont 11.  alpontjában a „lehetőségét, illetve” szövegrész helyébe a „lehetőségét (a  székhely, 
telefonos és internetes elérhetőség, valamint a levelezési cím feltüntetésével), illetve” szöveg,

35. 4.  melléklet A)  pont 13.  alpontjában a  „134–142.  §, a  146–151.  §” szövegrész helyébe a  „135–142.  § és 
a 147–151. §” szöveg,

lép.
 (2) A Bit. 377. § (2) bekezdésében a „tizennégy” szövegrész helyébe a „tizenhárom” szöveg lép.
 (3) A Bit. 377. § (2) bekezdésében a „tizenhárom” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg lép.

176. §  Hatályát veszti a Bit.
a) 89. § (11) bekezdésében a „minimális” szövegrész,
b) 108/A. § (1) bekezdésében az „– a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

MNBtv.) 53. §-ában meghatározott rendelkezések figyelembevételével –” szövegrész,
c) 155. § (1) bekezdésében az „a szerződés megkötése előtt” szövegrész,
d) 181. § (6) bekezdés a) pontjában a „vagy viszontbiztosító” szövegrész,
e) 321. § (2) bekezdése és (3) bekezdése nyitó szövegrészében a „határozattal” szövegrész,
f ) 414. § (2) bekezdése,
g) 417. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a „–(2)” szövegrész,
h) 445. § (3) bekezdése.

17. A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 
2015. évi CCXIV. törvény módosítása

177. §  A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 
(a továbbiakban: Tstv.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az  operatív feladatokat az  Országos Betétbiztosítási 
Alap elkülönített munkaszervezete látja el az  Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének 
irányításával.”
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178. §  A Tstv. 8. § f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a bekezdés a következő h) ponttal 
egészül ki:
(Az igazgatóság)
„f ) elfogadja az Alap éves számviteli beszámolóját és az Alap tevékenységének befejezését megelőzően elfogadja 
a záró beszámolót,
g) dönt az Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint irányítja és ellenőrzi az e törvényben 
meghatározott feladatoknak az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese irányításával történő 
végrehajtását, valamint
h) ellátja az e törvényben meghatározott egyéb feladatokat.”

18. Záró rendelkezések

179. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 33. §, a 38–40. §, a 49. § c) és e) pontja, az 50. §, a 61. §, a 135. §, 137. § és az 1. melléklet 2016. július 3-án lép hatályba.
 (3) A 35. §, a 8. alcím, a 116. §, a 131. § és a 133. § (1) bekezdése 2016. szeptember 18-án lép hatályba.
 (4) A 20. § (2) bekezdése, a 22. § a), b) és e) pontja 2016. október 1-jén lép hatályba.
 (5) A 10. §, a 28. §, az 54. §, a 68–73. §, a 76. §, a 106. §, a 130. §, a 154. és 155. § és a 174. § (1) bekezdése 2017. január 1-jén 

lép hatályba.
 (6) A 174. § (2) bekezdése és a 175. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (7) A 174. § (3) bekezdése és a 175. § (3) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

180. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  munkavállalók mobilitásának a  kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának 

javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2014. április 16-i 2014/50/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az  596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes 
hatóságoknak történő bejelentéséről szóló, 2015. december 17-i 2015/2392 bizottsági végrehajtási irányelv,

c) a  fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK irányelv 
módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

 (2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK irányelv 
módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2016. évi LIII. törvényhez
„25. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1997. március 3-i 97/9/EK irányelve a befektetővédelmi rendszerekről.
 2. Az  Európai Parlament és a Tanács 2001. május 28-i, 2001/34/EK irányelve az  értékpapírok hivatalos tőzsdei 

jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információról.
 3. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2002. június 6-i 2002/47/EK irányelve a  pénzügyi biztosítékokról szóló 

megállapodásokról.
 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz 

tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, 
a 79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi, továbbá a 98/78/EK és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

 5. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az  értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról.

 6. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/6/EK irányelve a bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról (piaci visszaélés).

 7. A Bizottság 2003. december 22-i 2003/124/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a  bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a  piaci manipuláció meghatározása 
tekintetében történő végrehajtásáról.

 8. A Bizottság 2003. december 22-i 2003/125/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a befektetési ajánlások tisztességes ismertetése és az összeférhetetlenség közzététele tekintetében történő 
végrehajtásáról.

 9. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról.
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/

EGK és a  93/6/EGK tanácsi irányelv és a  2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

11. A  Bizottság 2004. április 29-i 2004/72/EK irányelve a  2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
az  elfogadott piaci gyakorlatok, az  árualapú származtatott ügyletekre vonatkozó bennfentes információ 
fogalom meghatározása, a bennfentesek jegyzékének összeállítása, a vezetői ügyletek bejelentése és a gyanús 
ügyletek bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról.

12. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2004. december 15-i 2004/109/EK irányelve a  szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról.

13. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált) 
éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

14. Az  Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a  hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg).

15. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a  befektetési vállalkozások és 
hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg).

16. A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról.

17. A Bizottság 2007. március 8-i 2007/14/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival 
kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK 
irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról.

18. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 
2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

19. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK irányelve a  97/49/EGK tanácsi 
irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli 
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részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az  értékelés 
kritériumai tekintetében történő módosításáról.

20. Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/
EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK 
irányelvnek az  európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az  európai felügyeleti hatóság (Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az  európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci 
Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.

21. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2010. november 24-i 2010/73/EU irányelve az  értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról.

22. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK, 
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.

23. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a  2003/71/EK és a  2009/138/EK 
irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az  európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.

24. Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-
kiegyenlítés javításáról és a  központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a  2014/65/EU irányelv, valamint 
a 236/2012/EU rendelet módosításáról.

25. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2013/50/EU irányelve (2013. október 22.) a  szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az  értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint a  2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról.

26. A Tanács 2014/107/EU irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területére 
vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról.

27. A piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

28. Az  596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes 
hatóságoknak történő bejelentéséről szóló, 2015. december 17-i 2015/2392 bizottsági végrehajtási irányelv.”
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2. melléklet a 2016. évi LIII. törvényhez
„1. melléklet a 2013. évi CXXXIX. törvényhez

I.  Kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett ügyek
Az MNB és
a) a befektetési alapkezelő között az általa kezelt befektetési alap tekintetében

aa) a befektetési jegyek forgalomba hozatalával összefüggésben a
1. nyilvános, nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV értékpapíralap tájékoztatója, 

hirdetménye, kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információja jóváhagyására, 
valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására,

2. nyilvános, nyílt végű, harmonizációja szerint ABA értékpapíralap tájékoztatója, 
hirdetménye, kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információja jóváhagyására,

3. nyilvános, nyílt végű ingatlanalap tájékoztatója, kezelési szabályzata, hirdetménye 
és kiemelt befektetői információi jóváhagyására, az  ingatlanértékelő megbízásának 
jóváhagyására,

4. nyilvános, zárt végű értékpapíralap esetén a  kibocsátási tájékoztató/alaptájékoztató, 
hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására,

5. nyilvános, zárt végű ingatlanalap esetén a  kibocsátási tájékoztató/alaptájékoztató, 
hirdetmény közzétételének engedélyezésére, kezelési szabályzat jóváhagyására, 
az ingatlanértékelő megbízásának jóváhagyására,

6. az  ABAK által kezelt, más EGT-államban engedélyezett uniós ABA kollektív befektetési 
értékpapírjainak Magyarországon lakossági befektetők számára történő forgalmazásának 
engedélyezésére,

ab) a befektetési alap nyilvántartásba vételére,
ac) a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére,
ad) a befektetési alappal kapcsolatos megszűnési eljárás esetén az értékesítésre megállapított határidő 

meghosszabbításának engedélyezésére,
ae) az ÁÉKBV-kel kapcsolatban

 1. a gyűjtő-ÁÉKBV-nek a cél-ÁÉKBV-be történő befektetésének engedélyezésére,
 2. a  cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezése, hogy a  gyűjtő-ÁÉKBV egy másik 

cél-ÁÉKBV-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát,
 3. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV módosítsa 

a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább,
 4. a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére, 

hogy a gyűjtő-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon,
 5. a  cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak 

engedélyezésére, hogy a  gyűjtő-ÁÉKBV az  egyesülés, illetve szétválás eredményeképp 
létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon,

 6. a  cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak 
engedélyezésére, hogy a  gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, 
nem az egyesülés vagy szétválás eredményeképp létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési 
értékpapírjaiba fektesse,

 7. a  cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a  gyűjtő-ÁÉKBV számára annak 
engedélyezésére, hogy a  Kbftv. 143.  § (4)  bekezdés b)  pontja, valamint a  Kbftv. 143.  § 
(6) bekezdés c) pontja szerint nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább,

 8. a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása esetén a gyűjtő-ÁÉKBV törlésére,
 9. annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen,
10. annak engedélyezésére, hogy a  cél-ÁÉKBV a  tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k 

egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább,
11. ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő 

ÁÉKBV befektetőjévé válik, ezen befektetés jóváhagyására,
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12. annak engedélyezésére, ha a  gyűjtő-ÁÉKBV a  szétválás eredményeként létrejövő olyan 
ÁÉKBV befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-től,

13. a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlésére,
af ) egyebekben

 1. a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezésére,
 2. a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyására,
 3. a  zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának 

engedélyezésére,
 4. a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezésére,
 5. az ABA-k egyesülésének engedélyezésére,
 6. az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezésére,
 7. a  Kbftv. 82.  § (7)  bekezdésében meghatározott körbe tarozó – ugyanazon befektetési 

alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő – 
egyesülés engedélyezésére,

 8. a kollektív befektetési forma, illetve annak részalapja szétválásának engedélyezésére,
 9. egyesülés esetén a  befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésének 

engedélyezésére,
10. a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítására,
11. ingatlanértékelővel kötött szerződés és annak módosítása jóváhagyására,
12. tájékoztató vagy alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére,
13. nyilvános, nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV esetében a  letétkezelői szerződés 

módosítása hatálybalépésének jóváhagyására,
b) a letétkezelő között azon befektetési alap tekintetében, amellyel kapcsolatos letétkezelői feladatok ellátására 

megbízással rendelkezik a
ba) befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési alapkezelő 

befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét az MNB visszavonta,
bb) befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha arra azért kerül sor, mert az  MNB kötelezte 

a  befektetési alapkezelőt a  befektetési alap kezelésének átadására, azonban a  befektetési alap 
kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át,

c) a  kibocsátó vagy a  szabályozott piacra bevezetést kezdeményező személy között a  Tpt. 22.  § (2) és 
(5)  bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak a  tájékoztatóban foglalt 
információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatalára,

d) a  kibocsátó, az  ajánlattevő, az  értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését vagy az  értékpapír 
multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy vagy a forgalmazó között
da) a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére,
db) az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére,

e) a  kibocsátó, az  ajánlattevő, az  értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését vagy az  értékpapír 
multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személy között
ea) a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére,
eb) az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére,

f ) a Tpt. 23. számú mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmény, vagy az  olyan nemzetközi 
intézmény között, amelynek az  Európai Unió legalább egy tagállama a  tagja, az  ismertető közzétételének 
engedélyezésére,

g) a  helyi önkormányzat vagy az  Európai Unió tagállama regionális vagy helyi önkormányzata között a  helyi 
önkormányzat, az Európai Unió tagállama regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír, továbbá az  Európai Unió tagállama regionális vagy helyi önkormányzata által 
garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez 
készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének engedélyezésére,

h) a harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó között a tájékoztató közzétételének engedélyezésére,
i) a  zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátó között 

a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésre,
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j) a nem természetes személy ajánlattevő vagy az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési 
szolgáltató között
ja) az általuk tett nyilvános vételi ajánlat jóváhagyására,
jb) az általuk tett és módosított nyilvános vételi ajánlat jóváhagyására,

k) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója között a szabályozott információ bejelentésére
 vonatkozó eljárásban kizárólag elektronikus úton történhet a kapcsolattartás.

II.  Elektronikus kapcsolattartással érintett egyéb ügyek
Az MNB és
a) a  hitelintézet, a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás, 

továbbá ezek magyarországi fióktelepe,
b) a pénzügyi vállalkozás és a pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a Hpt. hatálya alá tartozó 

alkusz,
c) a befektetési vállalkozás, a befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe és az árutőzsdei szolgáltató,
d) a biztosító, a biztosító magyarországi fióktelepe és a viszontbiztosító,
e) a független biztosításközvetítő és a többes ügynök,
f ) a befektetési alapkezelő és magyarországi fióktelepe,
g) a központi szerződő fél, a központi értéktár,
h) a tőzsde,
i) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
j) az önkéntes nyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös egészségpénztár és az önkéntes kölcsönös önsegélyező 

pénztár,
k) a magánnyugdíjpénztár,
l) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 

magyarországi fióktelepe, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe és az utalványkibocsátó, és
m) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény
között a  48.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott ellenőrzési eljárásban elektronikus úton is történhet 
a kapcsolattartás az MNB által elektronikus úton kézbesített irat tekintetében.”

A nemzetgazdasági miniszter 17/2016. (VI. 7.) NGM rendelete
az egyes miniszteri rendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel 
összefüggő módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés 
d) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és 
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, 21.  § 21. és 22.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel és 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésében –,
a 3. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 250. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 4. alcím tekintetében az  áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 
14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről szóló 2013. évi XLII. törvény 36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló  
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 
módosítása

1. §  A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet
a) 93.  § (6)  bekezdésében az  „a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló  

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 13. számú mellékletében foglalt díjjegyzék” szövegrész helyébe az „az uniós 
vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak” szöveg,

b) 114/B. § (4) bekezdésében az „a Közösségi Vámkódexről szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 
5a.  cikke” szövegrész helyébe az „az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikke” szöveg

lép.

2. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges  
tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló  
49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosítása

2. §  A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és 
az  adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 
5.  §  (2)  bekezdésében az „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény” szövegrész helyébe 
az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény” szöveg lép.

3. A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

3. §  A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet 2. §-ában az „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvényben,” 
szövegrész helyébe az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben,” szöveg lép.

4. Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény 
végrehajtásáról szóló 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet módosítása

4. § (1) Az  áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 
39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 
2015/2447/EU Bizottsági végrehajtási rendelet 163. cikke értelmében a garanciavállaló egyesülettől az Egyezményben 
meghatározott felelőssége alapján TIR-igazolványonként legfeljebb 60 000 EUR összegnek megfelelő mértékű 
vámtartozás és egyéb teher követelhető nemzeti valutában (forint) kifejezve. A vámtartozás és egyéb teher összegét 
a TIR-igazolvány fedezete alatt lebonyolított árutovábbítási eljárással összefüggésben felfedett jogsértő cselekmény 
elkövetésének időpontjában, ettől eltérő esetben – a  jogsértő cselekmény elkövetése időpontjának ismerete 
hiányában – a  TIR-igazolvány elfogadásának napján érvényes MNB deviza árfolyam alapján kell megállapítani, 
figyelemmel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 77–79. cikkeiben foglaltakra.”

 (2) Az R1. 2. § (3) bekezdésében az „együttes adóigazolást” szövegrész helyébe az „adóigazolást” szöveg lép.
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5. Záró rendelkezések

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

6. §  Hatályát veszti
a) a megmunkálatlan ötvözetlen alumíniumra vonatkozó kedvezményes vámkontingens engedélyezésének 

rendjéről szóló 70/2004. (IV. 28.) GKM rendelet,
b) az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet,
c) a postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

2016. évi LV. törvény
egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról*

1. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki és az 1. § (1) bekezdés 
o) és p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és a Takarékbank Zrt. alapszabályának alkalmazásában)
„m) Központi Bank: az  Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10.  cikkében meghatározott jogi 
személy feladatait az Integrációs Szervezettel együttesen ellátó hitelintézet,
o) Magyar Posta: a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  tulajdonában álló gazdasági társaság 
(ideértve a legalább 20%-os tulajdoni részesedést és az ellenőrző befolyást);
p) MFB: a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a tulajdonában álló gazdasági társaság (ideértve a legalább 20%-os tulajdoni 
részesedést és az ellenőrző befolyást);”

 (2) Az Szhitv. 1. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációja az  1/A.  §-ban meghatározott célok elérése érdekében jön létre és 
működik. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi szerve az Integrációs Szervezet.
(3) A szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet tagja és a Központi Bank részvényének megszerzését követően 
a  Központi Bank részvényese. A  Központi Bank az  Integrációs Szervezet tagja, az  575/2013/EU rendelet szerinti 
kapcsolt intézmény.
(4) Az  Integrációs Szervezet, a  Központi Bank és a  szövetkezeti hitelintézet egyetemlegesen felelnek egymás 
valamennyi kötelezettségéért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.
(5) A szövetkezeti hitelintézetek integrációja az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelet 10. cikke szerint 
minősül, és így mentesül a  fenti rendelet második-nyolcadik részében meghatározott követelmények alkalmazása 
alól, mivel a magára a központi szervre vonatkozó említett rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a Központi 
Bank, az Integrációs Szervezet és a vele kapcsolt szövetkezeti hitelintézetek által együttesen alkotott egységre azok 
a rendelkezések összevont alapon vonatkoznak.
(6) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó intézményekre összeállított konszolidált adatszolgáltatási, nyilvánosságra 
hozatali és egyéb jogszabályi kötelezettségeket a Központi Bank teljesíti.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  Az Szhitv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet, a Központi Bank valamint az MFB és az Integrációs 
Szervezet tagjai közé felvett személy vagy szervezet.
(2) Az Integrációs Szervezet azt veheti fel tagjai közé, aki
a) a Ptk. alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a Központi Bank felé egy darab, az Integrációs Szervezet 
igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú a Központi Bank által kibocsátott részvény átvételére,
b) az  e  törvénynek megfelelő, a  Központi Bank igazgatósága által előzetesen elfogadott mintának megfelelő 
alapszabályt vagy alapító okiratot fogadott el, és
c) a  19.  § (4)  bekezdésében meghatározott szövetkezeti hitelintézetek kivételével e  törvényben előírt formában 
nyilatkozott csatlakozási szándékáról az Integrációs Szervezet felé, a Központi Bank igazgatósága előzetesen egyetértett 
a jelentkező tagként történő felvételével, továbbá a Felügyelet előzetes hozzájárulását adta a tagfelvételhez, valamint 
a  jelentkező az  Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának megfelel és a  kérelmet az  Integrációs Szervezet 
igazgatósága határozatban visszaigazolta.
(3) A  szövetkezeti hitelintézet működési engedélye fenntartásának feltétele, hogy a  szövetkezeti hitelintézet 
az  Integrációs Szervezeti tagságát folyamatosan fenntartja és a  Központi Bank egy darab az  Integrációs Szervezet 
igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú részvényének tulajdonosa.”

3. §  Az Szhitv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Integrációs Szervezet közgyűlésének hatáskörébe tartozik:
a) az Integrációs Szervezet alapszabályának megállapítása, elfogadása és módosítása;
b) az igazgatósági tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
c) a felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az Integrációs Szervezet költségvetésének elfogadása;
e) az Integrációs Szervezet éves beszámolójának és költségvetési beszámolójának elfogadása.
(2) Az Integrációs Szervezet alapszabálya az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, további hatásköröket állapíthat 
meg az Integrációs Szervezet közgyűlésének.”

4. §  Az Szhitv. 5.3. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Az  Integrációs Szervezet igazgatóságának elnöke és tagjai felelősek azért, hogy az  Integrációs Szervezet 
hatásköreit az e törvényben foglalt előírásoknak megfelelően gyakorolja.”

5. §  Az Szhitv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az Integrációs Szervezet igazgatósága az Integrációs Szervezet MFB-n kívüli tagjaira kötelező szabályzatot 
fogad el
a) a számviteli rendről;
b) a belső ellenőrzés rendjéről;
c) a vezető tisztségviselők alkalmasságának szabályairól és az alkalmasság ellenőrzésének módjáról;
d) a szövetkezeti hitelintézet számára nyújtható pénzügyi segítségnyújtás szabályairól;
e) az Integrációs Szervezet eszközeinek a 4. § (4) bekezdése szerinti eszközeinek feltöltésére vonatkozó szabályokról;
f ) a  jogszabályokon és egyéb kötelező szabályokon felüli addicionális egyedi tőkekövetelményekre vonatkozó 
szabályokról;
g) az egységes informatikai rendszer kialakításáról.
(1a) Az Integrációs Szervezet meghatározza a szövetkezeti hitelintézeti integráció prudens és biztonságos működését 
garantáló irányelveket, a Központi Bank és a szövetkezeti hitelintézetek e törvényben meghatározott integrációs célok 
elérését biztosító tevékenységének keretrendszerét (továbbiakban: irányelvek). Az irányelvekben rögzíteni szükséges 
a szövetkezeti hitelintézetek tekintetében ellátott egyedi intézményi ellenőrzések gyakorlása, módszertana, az egyedi 
tőkekövetelmény megkövetelése, többlettőke követelmény meghatározása szabályait is.
(2) A  Központi Bank igazgatóságának kezdeményezésére az  Integrációs Szervezet igazgatósága a  Felügyelet 
előzetes hozzájárulásával dönt a szövetkezeti hitelintézet felvételéről az  Integrációs Szervezetbe, illetve kizárásáról 
az Integrációs Szervezetből.
(3) Az  Integrációs Szervezet nyomon követi a  Központi Bank és a  szövetkezeti hitelintézet fizetőképességének 
és tőkeellátottságának alakulását egyedi alapon is. Az  Integrációs Szervezet ellenőrzi a  szövetkezeti hitelintézeti 
integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Központi Bank tevékenységét. Az  Integrációs Szervezet 
a jogszabályoknak, az általa meghatározott irányelveknek, a kiadott szabályzatoknak, valamint a korábbi utasításoknak 
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megfelelő működés érdekében utasítást ad a szövetkezeti hitelintézetnek és a szövetkezeti hitelintézeti integrációval 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Központi Banknak, melyek az  utasításnak kötelesek eleget tenni. Az  utasítást 
indokolni kell, és abban meg kell jelölni a  teljesítés határidejét. Az  Integrációs Szervezet az  utasítást az  utasítás 
címzettjének történő megküldésével egyidejűleg köteles továbbítani a Felügyelet részére.
(3a) Amennyiben a  szövetkezeti hitelintézet vagy a  Központi Bank nem tesz eleget az  utasításnak vagy nem 
a jogszabályoknak, a szabályzatoknak vagy az Integrációs Szervezet által meghatározott irányelveknek megfelelően 
működik:
a) az Integrációs Szervezet dönt a szövetkezeti hitelintézet, illetve a Központi Bank vezető tisztségviselői megbízatásának 
a felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, mely felfüggesztést legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat;
b) a Központi Bank igazgatósága kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből az Integrációs Szervezet 
igazgatósága dönt a  szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezeti tagságának felfüggesztéséről vagy – indokolt 
esetben – a szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárásáról.
A megbízatásában felfüggesztett vezető tisztségviselő a  felfüggesztés időtartama alatt a  gazdasági társaságokra, 
a szövetkezetekre vonatkozó törvényi rendelkezésekben és az alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát 
nem gyakorolhatja. A szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselője felfüggesztésével egyidejűleg az  Integrációs 
Szervezet igazgatósága köteles a  felfüggesztés időtartamára a  szövetkezeti hitelintézetnél vezető tisztségviselőt 
megbízni.
(3b) Az  Integrációs Szervezet dönt a  szövetkezeti hitelintézet, illetve a  Központi Bank vezető tisztségviselője vagy 
vezető tisztségviselői megbízatása felfüggesztésének a megszüntetéséről, továbbá az Integrációs Szervezeti tagság 
felfüggesztésének a megszüntetéséről, amennyiben a tagintézmény az utasításnak eleget tesz, illetve helyreállította 
a jogszabályoknak, a szabályzatoknak, az irányelveknek és az utasításoknak megfelelő működését.
(3c) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet vagy a szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja az Integrációs Szervezet 
szerint válsághelyzetben van, akkor
a) a Központi Bank igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezésből az Integrációs Szervezet 
dönthet a szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselői megbízatásának a felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, 
mely felfüggesztést legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat, vagy – különösen indokolt esetben – dönthet 
megbízatásuk megszüntetéséről, illetve átmeneti időre vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők megbízásáról;
b) a Központi Bank igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből az Integrációs Szervezet 
igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezeti tagságának a felfüggesztéséről, vagy – indokolt 
esetben – a Központi Bank kezdeményezése alapján a Felügyelet előzetes hozzájárulását követően dönt a szövetkezeti 
hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárásáról.
(3d) A szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása 
szükséges.
(3e) A  15.  § (11) és (19)  bekezdéseiben, a  17/J.  § (2)  bekezdésében, a  17/K.  § (1)  bekezdésében, a  17/Q.  § (3) és 
(6) bekezdésében, a 17/S. § (1) bekezdésében és a 19. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott a Központi Bank 
jóváhagyás, hozzájárulás tárgyában hozott döntését az  Integrációs Szervezet jogosult megváltoztatni. Indokolt 
esetben az  Integrációs Szervezet a  Központi Bank döntésének hiányában is jogosult a  jóváhagyás, hozzájárulás 
tárgyában döntést hozni.
(3f ) A  szövetkezeti hitelintézet az  Integrációs Szervezetből kizárólag akkor zárható ki, ha az  Integrációs Szervezet 
rendelkezésére álló lehetséges intézkedések egyike sem teszi lehetővé, hogy a szövetkezeti hitelintézet helyreállítsa 
azonnali és folyamatos fizetőképességét.
(3g) Az  Integrációs Szervezet köteles valamennyi szövetkezeti hitelintézet – ideértve a  Központi Bankot is – 
vonatkozásában válságkezelési tervet készíteni, amely meghatározza az  Integrációs Szervezet által végrehajtandó 
azon lépéseket, amelyeket a szövetkezeti hitelintézet azonnali és folyamatos fizetőképességét veszélyeztető helyzet 
kialakulásakor alkalmaz. A válságkezelési tervnek összhangban kell lennie az Integrációs Szervezet tagjainak a Hpt. 
alapján elkészített csoportszintű helyreállítási tervével, illetve – ha a szövetkezeti hitelintézetet a Felügyelet külön 
helyreállítási tervre kötelezi – a szövetkezeti hitelintézet helyreállítási tervével.
(3h) A válságkezelési tervet az Integrációs Szervezet legalább kétévente egyszer, valamint a szövetkezeti hitelintézet 
tevékenységével vagy pénzügyi helyzetével kapcsolatos minden olyan változást követően felülvizsgálja, amely 
a tervben foglaltak végrehajtására lényeges hatással lehet.
(4) Az Integrációs Szervezet – intézményvédelmi céllal – a 17/C. § (2) bekezdése alapján végrehajtott intézkedés vagy 
intézkedések sikertelensége esetén tőkeemeléssel köteles tulajdont szerezni a Központi Bankban és a szövetkezeti 
hitelintézetben. Az  Integrációs Szervezet az  ily módon a  Központi Bankban, illetve a  szövetkezeti hitelintézetben 
tulajdonába került részvényeket, illetve részjegyet vagy üzletrészt két éven belül köteles elidegeníteni. A Központi 
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Bank intézményvédelmi céllal szerzett részvényeinek elidegenítése esetében a  Központi Bank részvényeseinek, 
míg a  szövetkezeti hitelintézet intézményvédelmi céllal szerzett részvényeinek, részjegyeinek vagy üzletrészeinek 
elidegenítése esetén az adott szövetkezeti hitelintézet tulajdonosainak elővásárlási joga van.
(5) Az  Integrációs Szervezet vagyona a  Központi Bank és a  szövetkezeti hitelintézet összevont szavatoló tőkéjébe 
beszámítandó az 1. § (5) bekezdésének megfelelően.
(6) Az Integrációs Szervezet a csatlakozási kérelmekről, illetve a kizárási kezdeményezésekről azok benyújtását követő 
15 napon belül dönt.
(7) Az  Integrációs Szervezetből a  szövetkezeti hitelintézet az  Integrációs Szervezet alapszabályának megfelelően, 
a  Központi Bank az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szabályok szerint léphet 
ki. Az  Integrációs Szervezetből kilépni kívánó szövetkezeti hitelintézetnek, illetve Központi Banknak úgy kell  
– alapítási, illetve működési – engedélyért fordulnia a  Felügyelethez az  Integrációs Szervezetből történő kilépési 
szándék Integrációs Szervezet részére történő bejelentését megelőzően legalább 60 nappal, mintha a  pénzügyi 
intézményt újonnan alapítanák. Az  Integrációs Szervezetből kilépni kívánó Központi Bank Integrációs Szervezeti 
tagsága kizárólag azt követően szűnhet meg, hogy az e  törvényben meghatározott, a Központi Bank szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatait és hatásköreit a  külön rendeletben meghatározottak szerint 
az Integrációs Szervezet által kiválasztott új Központi Bank átvette.
(8) Az Integrációs Szervezetből történő kilépés esetén megszűnik a kilépő tag vonatkozásában az Integrációs Szervezet 
tagjainak egyetemleges felelőssége a  tag által a  kilépés hatálybalépésének a  napjától vállalt kötelezettségekre. 
Az  Integrációs Szervezetből kilépő tag az  Integrációs Szervezetben fennálló tagság megszűnésének időpontjáig 
keletkezett kötelezettségekért az  Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától számított további 730 
napig felel. A kilépő tag tekintetében a Felügyelet a tőkekövetelmények fennállásának teljesítése körében a kilépéstől 
számított 730 napig nem veheti figyelembe a kilépő tagnak az Integrációs szervezeti tagsági viszony keletkezésekor 
fennállt saját tőke értékét.
(9) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága a  szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárásához 
előzetes hozzájárulást kér a  Felügyelettől. A  kizárásra vonatkozó döntés előterjesztését és annak mellékleteit 
az  Integrációs Szervezet Igazgatósága az  e  kérdést tárgyaló ülést megelőzően 30 nappal megküldi a  Felügyelet 
részére. Az  Integrációs Szervezet igazgatósága a  szövetkezeti hitelintézetet a  Felügyelet előzetes hozzájárulása 
alapján zárhatja ki az Integrációs Szervezetből.
(10) Az Integrációs Szervezet jogosult a központi banki feladatokat ellátó hitelintézettől az e törvényben a Központi 
Bank részére biztosított jogkört megvonni, és a külön rendeletben meghatározottak szerint a központi banki feladatok 
ellátására új hitelintézetet kiválasztani, amennyiben a  Központi Bank a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjával 
kapcsolatos kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, továbbá ismételten nem tesz eleget az utasításnak 
vagy a szabályzatokban foglaltaknak. A Központi Bank az e törvényben meghatározott a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért, illetve a  jogkörök gyakorlásáért, ezen feladatok és jogkörök új 
Központi Bank által történő átvételéig felelősséggel tartozik.
(11) A  Központi Bank a  kilépése vagy központi banki jogkörének megvonása esetén a  szövetkezeti hitelintézet 
kérésére, a Felügyelet előzetes engedélye alapján köteles – egy független szakértő által megállapított vételáron – 
visszavásárolni a 3. § (3) bekezdésében meghatározott részvényt. A hitelintézet az  így megszerzett saját részvényt 
annak megszerzésétől számított 1 éven belül az alaptőke leszállításával köteles bevonni, vagy értékesíteni.
(12) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjának – a  külön rendeletben meghatározottak szerint – kiválasztott új 
Központi Bankja az Integrációs Szervezeti tagságának időpontjától egyetemlegesen felel az Integrációs Szervezet és 
a szövetkezeti hitelintézetek által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától, 
továbbá ezen időponttól az  Integrációs Szervezet és a  szövetkezeti hitelintézetek is egyetemlegesen felelnek 
a Központi Bank által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.”

6. § (1) Az Szhitv. 7. és 7.1. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„7. A Központi Bank
7.1. A Központi Bank jogállása, részvényesei”

 (2) Az Szhitv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés:
„12. § (1) A Központi Bank hitelintézet, amelyre a Hpt.-t és a Ptk.-t az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az Integrációs Szervezet tagja a Központi Bank részvényese.
(3) A 11. § (4) bekezdésében foglalt esetben az Integrációs Szervezet átmeneti jelleggel tulajdont szerezhet a Központi 
Bankban.”
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 (3) Az Szhitv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  Központi Bank alapszabályának a  megállapításához és módosításához, továbbá az  egyes 
részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásához, valamint az egyes részvényfajták, osztályok átalakításához 
a  szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes szavazata 
szükséges.
(2) A Központi Bank alapszabálya az integráción belüli konszolidáció és a kisebbségi tulajdonosok érdekei védelme 
érdekében együttes eladási szabályokat állapíthat meg és korlátozhatja, hogy a  Központi Bank részvényesén 
és az  integrációs szervezeti tagsággal rendelkező szövetkezeti hitelintézeten kívül más hogyan szerezheti meg 
a Központi Bank részvényét illetve kizárhatja vagy korlátozhatja, hogy nem szövetkezeti hitelintézet milyen esetben 
vagy feltételek mellett szerezhet részvényt a Központi Bankban.
(3) A Központi Bank részvényei nem terhelhetőek meg, hitel fedezetét nem képezhetik, óvadékba nem helyezhetőek, 
kölcsönbe nem adhatóak, nem állhatnak közös tulajdonban, azokat a  Központi Bank igazgatósága által kijelölt 
letétkezelőnél kell folyamatosan tartani.
(4) A Központi Bank részvényese – az MFB-n kívül – nem gyakorolhatja a részvényesi jogait és esetleges elővásárlási 
vagy más részvényhez fűződő előjogait, amennyiben
a) tőkemegfelelése nem éri el az Integrációs Szervezet által előírt szintet,
b) a  tulajdonában álló Központi Bank részvényekre harmadik személynek vagy más részvényesnek vételi joga, 
zálogjoga vagy bármilyen más követelést biztosító joga áll fenn,
c) olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet köt vagy kötött, amelyet a  jogszabály vagy valamely 
vonatkozó szabályzat tilt,
d) a 15. § (3) bekezdés szerinti esetben, ha a részvényes nem teljesítette az  Integrációs Szervezet vagy a Központi 
Bank utasítását vagy amennyiben felfüggesztették Integrációs Szervezeti tagságát vagy folyamatban van kizárása 
az Integrációs Szervezetből, vagy
e) nem teljesíti e törvényből fakadó valamely kötelezettségét.”

 (4) Az Szhitv. 7.4. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„7.4. A Központi Bank feladatai, viszonya a szövetkezeti hitelintézetekkel”

 (5) Az Szhitv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A Központi Bank a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának egyik központi szerve bankja.
(2) A Központi Bank az Integrációs Szervezet előzetes jóváhagyását követően a szövetkezeti hitelintézetekre kötelező 
szabályzatot fogad el
a) a  kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a  hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, 
készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az értékvesztés szabályait;
b) a követendő üzletpolitikáról;
c) a közös marketing folytatásáról;
(3) Az Integrációs Szervezet a Központi Bank közreműködésével ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet tevékenységét, 
és a  jogszabályoknak, valamint az  Integrációs Szervezet irányelveinek történő megfelelést. A  Központi Bank 
az  Integrációs Szervezet és a  Központi Bank által kiadott szabályzatoknak vagy korábbi utasításnak megfelelő 
működés érdekében – amennyiben az Integrációs Szervezet az adott kérdésben ezen jogkörével nem élt – utasítást 
adhat a  szövetkezeti hitelintézetnek. A  szövetkezeti hitelintézet az  utasításnak köteles eleget tenni. Az  utasítást 
indokolni kell és abban meg kell jelölni a teljesítés határidejét is. A Központi Bank az utasítását az utasítás címzettje 
részére történő megküldéssel egyidejűleg továbbítja az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére. A szövetkezeti 
hitelintézet mint az utasítás címzettje az utasítással kapcsolatos kifogásait jelezheti az Integrációs Szervezet részére. 
Az  Integrációs Szervezet saját hatáskörben jogosult az  utasítás megváltoztatására és hatályon kívül helyezésére. 
Az Integrációs Szervezet a döntéséig az utasítás végrehajtását felfüggesztheti. Amennyiben az Integrációs Szervezet 
a Központi Bank utasítását megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, erről haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. 
A szövetkezeti hitelintézet mint az utasítás címzettje másrészt – jogosult bírósághoz fordulni abban a körben, hogy 
az  utasítás a  törvénynek, egyéb jogszabályoknak, az  Integrációs Szervezet által meghatározott irányelveknek és 
a Központi Bank illetve az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak 
nincsen halasztó hatálya, az utasítás attól függetlenül az utasításban megjelölt határidőben végrehajtandó.
(3a) Amennyiben a  Központi Bank az  e  törvényben foglalt kötelezettségét megszegi, vagy nem tesz eleget 
az utasításnak vagy a szabályzatban, illetve az irányelvben foglaltaknak akkor a (3) bekezdésben foglalt utasításadási 
jogát az Integrációs Szervezet döntésében meghatározott határidőig, legfeljebb 12 hónapig kizárólag az Integrációs 
Szervezet előzetes jóváhagyása mellett gyakorolhatja.
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(3b) A Központi Bank a szövetkezeti hitelintézetek tevékenységének ellenőrzését éves ellenőrzési terv alapján végzi, 
melyet az Integrációs Szervezet hagy jóvá. Az Integrációs Szervezet jogosult az éves ellenőrzési terven felüli rendkívüli 
ellenőrzést is elrendelni. A  szövetkezeti hitelintézet ellenőrzésének megállapításait a  Központi Bank megküldi 
az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére.
(3c) Amennyiben a Felügyelet tudomására jutott információ alapján fennáll a veszélye, hogy az integráció tagja nem 
felel meg a tevékenységére vonatkozó jogszabályok előírásainak, a Felügyelet kötelezheti az Integrációs Szervezetet 
és egyidejűleg tájékoztatja a  Központi Bankot, hogy az  integráció tagjainál a  Felügyelet által előírt időpontig, 
meghatározott témában vagy átfogó jelleggel ellenőrzést folytasson le és annak eredményéről, valamint elrendelt 
intézkedéseiről az  ellenőrzés befejezésétől számított 8 napon belül, az  annak alapjául szolgáló dokumentumok 
egyidejű megküldésével értesítse a Felügyeletet.
(4) Amennyiben a  szövetkezeti hitelintézet nem tesz eleget az  utasításnak vagy nem jogszabályoknak vagy 
a  szabályzatoknak és az  Integrációs Szervezet által meghatározott irányelveknek megfelelően működik, abban 
az  esetben a  Központi Bank igazgatósága kezdeményezheti az  Integrációs Szervezet döntését a  szövetkezeti 
hitelintézet vezető tisztségviselői megbízatásának a  felfüggesztéséről, a  szövetkezeti hitelintézet Integrációs 
Szervezeti tagsága felfüggesztéséről, vagy indokolt esetben a  szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből 
történő kizárásáról.
(5) A megbízatásában felfüggesztett vezető tisztségviselő a felfüggesztés időtartama alatt a gazdasági társaságokra, 
a szövetkezetekre vonatkozó törvényi rendelkezésekben és az alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát 
nem gyakorolhatja.
(6) A  Központi Bank szövetkezeti hitelintézet részvényesei kötelesek bankszámlájukat és értékpapírszámlájukat 
kizárólag a  Központi Banknál vezetni, és le nem kötött pénzeszközeiket a  Központi Bank által forgalmazott 
eszközökben tartani.
(7) A Központi Bank és szövetkezeti hitelintézet részvényesei tevékenységüket egységes informatikai rendszer keretei 
között végzik. Az egységes informatikai rendszerre való átállást, beleértve a régi informatikai rendszerekben meglévő 
adatok migrálását és azok központi feldolgozását is 2017. december 31-ig valamennyi szövetkezeti hitelintézet 
esetében teljes körűen biztosítani kell. Az  integrált informatikai rendszerrel kapcsolatos beszerzési döntéseket 
az Integrációs Szervezet hozza meg.
(8) A  szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásához a  Központi Bank előzetes 
jóváhagyása kell, amely döntését a  legalább 45 nappal a  tervezett közgyűlés előtt a  rendelkezésére bocsájtott, 
könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg alapján hozza meg.
(9) A  szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez az  Integrációs Szervezet igazgatóságának 
előzetes hozzájárulása szükséges. Az  Integrációs Szervezet igazgatósága, illetve a  Központi Bank igazgatósága 
kezdeményezheti, hogy a  Központi Bank szövetkezeti hitelintézet részvényesénél, illetve az  Integrációs Szervezet 
szövetkezeti hitelintézet tagjánál tartsanak közgyűlést, ahol napirendi pont a  tisztújítás a  vezető tisztségviselők 
vonatkozásában. Az  érintett szövetkezeti hitelintézetnél a  jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül 
meg kell tartani a közgyűlést a fenti napirenddel. Az átmeneti időre, az Integrációs Szervezet által kinevezett vezető 
tisztségviselői kinevezéséhez nem szükséges a Felügyelet engedélye.
(10) A  Központi Bank igazgatósága felfüggeszti a  szövetkezeti hitelintézet részvényes részvényesi jogait a  14.  § 
(4) bekezdés szerinti esetekben. A Központi Bank részvénykönyvében a részvényesi jogok felfüggesztésének a tényét 
fel kell tüntetni.
(11) A részvényes jogainak felfüggesztése az érintett részvényhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek szünetelését 
eredményezi. E  részvényeket a  Központi Bank közgyűlésének a  határozatképessége szempontjából nem lehet 
figyelembe venni.
(12) Ha a részvényesi jogok felfüggesztésével érintett elsőbbségi részvények aránya az elsőbbségi részvényeken belül 
elérik az 50%-ot, abban az esetben az érintett részvénysorozathoz kapcsolódó jogok szünetelnek, azaz a szünetelés 
ideje alatt nem létezőnek tekintendők.
(13) Az Integrációs Szervezet által szabályzatban meghatározott esetekben és célokra a Központi Bank az Integrációs 
Szervezet tagjainak eszközeit, illetve kötelezettségeit átvizsgálhatja.
(14) A  Központi Bank mint a  szövetkezeti hitelintézetek és az  integráció központi bankja, a  prudens működés 
biztosítása érdekében jogosult előzetesen jóváhagyni az  egyes szövetkezeti hitelintézeteknek más gazdálkodó 
szervezetben, illetve jogi személyben történő tulajdonszerzését vagy a  szerzett tulajdon értékesítését, ha 
az  értékesíteni vagy megszerezni tervezett tulajdon értéke, illetve vételára meghaladja az  integráció konszolidált 
alapon számított szavatoló tőkéje 0,1%-át. A  tizenkét hónapon belül végrehajtott ügyleteket ugyanazon tulajdoni 
részesedés vonatkozásában össze kell számítani.
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(15) A  (3) bekezdésben foglaltakon túl a szövetkezeti hitelintézet a  társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára 
vonatkozó szabályok szerint is bírósághoz fordulhat a  Központi Bank igazgatóságának jelen törvény szerinti 
döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás 
attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
(16) A szövetkezeti hitelintézet, illetve a Központi Bank az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással 
vagy döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy döntés a törvénynek, egyéb 
jogszabályoknak és az  Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak és meghatározott irányelveknek, illetve 
az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az utasítás vagy 
döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
(17) A  szövetkezeti hitelintézetek, a  Központi Bank és az  Integrációs Szervezet a  (3), (15) és (16)  bekezdésben 
meghatározott egyes vitákra a rendes bíróságok helyett választottbírósági vitarendezésben állapodhatnak meg.”

 (6) Az Szhitv. a következő 15/D. §-sal egészül ki:
„15/D. § A Központi Bank köteles negyedévente beszámolni az Integrációs Szervezetnek a szövetkezeti hitelintézeti 
integrációval kapcsolatos feladatkörében végzett tevékenységéről.”

7. § (1) Az Szhitv. 8. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„8. Felügyeleti intézkedések”

 (2) Az Szhitv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) Amennyiben a  Felügyelet tudomására jutott információ alapján fennáll a  veszélye, hogy az  Integrációs 
Szervezet tagja nem felel meg a tevékenységére vonatkozó jogszabályok egyes előírásainak, a Felügyelet kötelezheti 
az Integrációs Szervezetet hogy az integráció tagjainál a Felügyelet által előírt időpontig meghatározott témában vagy 
átfogó jelleggel az Integrációs Szervezet a Központi Bank közreműködésével ellenőrzést folytasson le. Az ellenőrzés 
eredményéről, valamint elrendelt intézkedéseiről az  ellenőrzés befejezésétől számított 8 napon belül, az  annak 
alapjául szolgáló dokumentumok egyidejű megküldésével az Integrációs Szervezet értesíti a Felügyeletet.
(2) A Felügyelet az MNB tv. 62. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzési eljárása keretében ellenőrzi az Integrációs Szervezet 
vagy az  Integrációs Szervezet igazgatóságának vezetője vagy tagja, továbbá az  Integrációs Szervezet Központi 
Bankja, illetve a Központi Bank igazgatóságának és felügyelő bizottságának vezetője vagy tagja a e törvényben előírt 
vagy a Felügyelet hatósági határozatában elrendelt kötelezettségét teljesítését. Ha az ellenőrzés során vagy az általa 
hivatalosan ismert tények alapján a Felügyelet megállapítja, hogy e bekezdés szerinti kötelezett a kötelezettségét 
megszegte vagy hiányosan teljesítette,
a) felszólítja az Integrációs Szervezetet, illetve a Központi Bankot, valamint azok vezető állású személyét az e törvényben 
vagy a Felügyelet határozatában előírt kötelezettsége teljesítésére,
b) súlyos vagy ismételt jogsértés esetén bírságot szab ki, vagy
c) visszavonhatja a  Központi Bank igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának vezetője, illetve tagja 
megválasztására, kinevezésére vonatkozó engedélyét.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kiszabható bírság tekintetében az  MNB tv. 75.  § (4)  bekezdés, 76.  §  
(1)–(3) bekezdés rendelkezései az irányadóak.”

8. §  Az Szhitv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A Felügyelet visszavonhatja a működési engedélyét annak a szövetkezeti hitelintézetnek, amelyik a 17/K. § 
(1)  bekezdés, 19.  § (3)  bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy nem határidőben tesz eleget. 
A Felügyelet visszavonhatja a működési engedélyét annak a szövetkezeti hitelintézetnek is, amelyik a 15/A. §-ban, 
illetve a 17/H. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek ismételten nem tesz eleget.
(2) A  működési engedély visszavonásáról szóló felügyeleti határozat kézhezvételét követő 3. munkanap végéig 
a  szövetkezeti hitelintézet köteles a  betéteseinek személyes adatait, a  betétek összegét és egyéb jellemzőit 
elektronikus állomány és fizikai dokumentum formájában is eljuttatni a Felügyelet és a Központi Bank részére.”

9. §  Az Szhitv. 17/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a  szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje az  (1)  bekezdésben meghatározott szint alá süllyed, 
az  Integrációs Szervezet köteles – a  Felügyelet jogait, feladatait és hatásköreit nem érintve, és amennyiben 
a Felügyelet ilyen intézkedést még nem tett –, a Felügyelet előzetes jóváhagyásával az alábbi egy vagy több kivételes 
intézkedéssel élni:
a) előírhatja a szövetkezeti hitelintézet
aa) nem banküzemi célú eszközeinek eladását,
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ab) az általa megállapított határidőn belül és követelményeknek megfelelően – ideértve az eszközök eladását is – 
rendezze tőkeszerkezetét,
ac) a  Felügyelet előzetes hozzájárulását követően a  pénzügyi intézmény által végzett pénzügyi szolgáltatásokra, 
a pénzügyi intézmény által vállalt kockázatokra tekintettel az (1) bekezdésben írtnál magasabb, az Európai Parlament 
és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 92. cikkében meghatározott tőkekövetelmények értékét elérő vagy meghaladó 
egyedi tőkekövetelményt határozhat meg;
b) korlátozhatja, illetőleg megtilthatja a szövetkezeti hitelintézet számára
ba) a tulajdonosok és a szövetkezeti hitelintézet közötti ügyleteket,
bb) a Felügyelet előzetes hozzájárulását követően a betétek és más visszafizetendő források kifizetését,
bc) a kötelezettségek vállalását;
c) meghatározhatja a szövetkezeti hitelintézet által kiköthető kamat legnagyobb mértékét;
d) kötelezheti a szövetkezeti hitelintézet igazgatóságát a közgyűlés összehívására, továbbá meghatározott napirendi 
pontok megtárgyalására és meghatározott döntések meghozatalának szükségességére hívhatja fel az igazgatóság és 
a közgyűlés figyelmét, illetve
e) felszólíthatja a szükséges intézkedések megtételére a szövetkezeti hitelintézet
ea) részvénykönyvben, szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetén tagnyilvántartásban, 
nyilvántartott tulajdonosai közül az öt százalékot elérő vagy meghaladó közvetlen tulajdoni hányaddal, továbbá
eb) minősített befolyással rendelkező tulajdonosát.
A fentiek nem érintik az Integrációs Szervezet törvényből fakadó egyéb jogait és hatásköreit.
(3) A  (2)  bekezdés d)  pontjának alkalmazásakor a  Ptk.-tól eltérően a  közgyűlést annak napját huszonegy nappal 
megelőzően kell összehívni.”

10. § (1) Az Szhitv. 17/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/D.  § (1) A  szövetkezeti hitelintézet a  Központi Bank igazgatósága által meghatározott mintaalapszabálynak 
megfelelően hitelszövetkezet, takarékszövetkezet és részvénytársaság formában működhet. A 3. § (2) bekezdésében 
meghatározott követelmények teljesítése esetén részvénytársasági formában működő bank és szakosított hitelintézet 
is kérheti felvételét az  Integrációs Szervezetbe, ha az  Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának megfelel és 
a Központi Bank igazgatósága a felvétellel előzetesen egyetért és ahhoz a Felügyelet is hozzájárul.”

 (2) Az Szhitv. 17/K. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szövetkezeti hitelintézet legalább egy belső ellenőrt foglalkoztat.”

 (3) Az Szhitv. 17/L. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/L.  § A  szövetkezeti hitelintézet Hpt. 159.  § (2)  bekezdésében előírt titoktartási kötelezettsége nem áll fenn 
a  szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Központi Bankkal és az  Integrációs 
Szervezettel, valamint a feladatkörében eljáró kormánybiztossal szemben. A szövetkezeti hitelintézet a Hpt. 160. §-a 
szerinti banktitkot kiadhatja a  szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében eljáró Központi 
Banknak, az Integrációs Szervezetnek, e körben a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn.”

 (4) Az Szhitv. 17/P. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/P. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank az 1. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemleges 
felelősségvállalásuk fedezetét elsődlegesen az Alapba történő éves befizetéssel és az Alap által elrendelt rendkívüli 
befizetéssel teljesítik.
(2) A  szövetkezeti hitelintézet éves befizetési kötelezettségének ezt követően legkésőbb minden év május 31-ig 
eleget tenni. Az éves díj 0,06%. Az éves díjat az Alap jogosult évente egyszer felülvizsgálni. Az éves díj alapja a Hpt. 
234.  § (1)  bekezdése szerint a  szövetkezeti hitelintézet tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-ei auditált 
és közgyűlés által elfogadott mérlegében kimutatott betétállomány összege (teljes állománya), melybe a Hpt. 6. § 
(2)  bekezdésének 1.  pontja értelmében beletartozik a  hitelintézet által 2003. január 1-től kezdődően kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (azaz a  kötvények és a  letéti jegyek) teljes állománya is. Amennyiben 
a  szövetkezeti hitelintézet a  jelen bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti és azt az  Alap felszólításában 
megjelölt póthatáridőben sem pótolja, a  Felügyelet a  szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét visszavonja. 
A  törtévekben az éves befizetési kötelezettség mértékét 12-vel osztani kell, majd meg kell szorozni az évből még 
hátralévő hónapok számával. A törthónapot még hátralévő hónapnak kell tekinteni.
(3) Az Alapba a (2) bekezdés szerint befizetett összeg kizárólag az integráció tagjaival szemben az egyetemlegesség 
alapján érvényesített követelések rendezésére használható fel, visszakövetelésére sem a  szövetkezeti hitelintézet 
sem annak felszámolója vagy hitelezője nem jogosult; sem a szövetkezeti hitelintézet fennállása alatt, sem működési 
engedélyének visszavonása vagy egyébként jogutód nélküli megszűnése esetén.
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(4) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézettől a 20/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogerős ítélet 
vagy nem vitatott tartozás alapján követel harmadik fél teljesítést, akkor a szövetkezeti hitelintézet erről az Alapot, és 
a Központi Bankot és az Integrációs Szervezetet haladéktalanul tájékoztatja.
(5) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet által a 20/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogerős 
ítélet vagy nem vitatott tartozás alapján fizetendő összeg az Alap egyenlegét meghaladja, az Alap rendkívüli befizetés 
teljesítését rendeli el a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank számára; a rendkívüli befizetés teljesítésének 
határidejét az  Alap jelöli meg. A  rendkívüli befizetés mértéke oly módon kerül meghatározásra, hogy az  Alap és 
a  harmadik fél által támasztott követelés összegének különbségét az  Alap a  tagintézmények teljes állománya 
arányában elosztja. A teljes állomány a tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-i auditált, és a közgyűlés által 
elfogadott mérlegében kimutatott betétállomány összege, amelybe a Hpt. 6. § (2) bekezdésének 1. pontja értelmében 
beletartozik a  hitelintézet által 2003. január 1-től kezdődően kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(azaz a kötvények és a letéti jegyek) teljes állománya is.
(6) A Központi Bank éves befizetési kötelezettségének első alkalommal az Integrációs Szervezeti tagsági jogviszonya 
kezdő időpontját követő 15 napon belül, ezt követően a  (2)  bekezdésben foglalt szabályok szerint köteles eleget 
tenni.
(7) Az Alapba történő befizetést a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank ráfordításként számolhatják el.”

 (5) Az Szhitv. 17/Q. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A  jegyzett tőke leszállításáról vagy a  tagnak (részvényesnek) tagsági (részvényesi) jogviszonyához kötődő 
bármilyen jogcímen történő kifizetésről vagy visszafizetésről a szövetkezeti hitelintézet közgyűlése (küldöttgyűlése) 
dönt és ahhoz a Központi Bank igazgatóságának előzetes hozzájárulása is szükséges.
(4) A fenti (3) bekezdéssel kapcsolatban a Központi Bank igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulást, 
amennyiben az  osztalékfizetés a  szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét vagy üzleti tervének teljesítését vagy 
az egyedi alapon megállapított szavatoló tőke szint elérését nem veszélyezteti. A fenti (3) bekezdéssel kapcsolatban 
a  Központi Bank igazgatósága köteles megtagadni az  előzetes hozzájárulást, amennyiben az  adott szövetkezeti 
hitelintézet vizsgálata – tőkepótlás szükségességét állapította meg és ez még nem került végrehajtásra.
(5) Ha a  részjegy tőkét veszteségrendezésre kell felhasználni, a  közgyűlés (küldöttgyűlés) a  részjegyek összegét 
arányosan csökkenti.
(6) A szövetkezeti hitelintézet saját részvényét a Központi Bank Igazgatóságának engedélyével szerezheti meg.”

 (6) Az Szhitv. 17/S. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/S. § (1) Szövetkezeti hitelintézet átalakulása, egyesülése vagy szétválása a Központi Bank igazgatóságának előzetes 
hozzájárulásához kötött. A Központi Bank igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulást, ha az átalakulás, 
az egyesülés vagy szétválás a szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi 
alapon megállapított szavatolótőke-szint elérését nem veszélyezteti. A  Központi Bank igazgatósága megtagadja 
az előzetes hozzájárulást, ha az adott szövetkezeti hitelintézet vizsgálata tőkepótlás szükségességét állapította meg 
és ez még nem került végrehajtásra, vagy a tervezett intézkedés a betétesek vagy az egyetemlegességben tag más 
szövetkezeti hitelintézetek érdekeit veszélyeztetheti.”

11. § (1) Az  Szhitv. 19.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  19.  § a  következő (4a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A 3. § (2) bekezdésétől eltérően a jelen törvény hatályba lépésekor működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti 
hitelintézet köteles az  alábbi határidőben az  alábbi feladatokra és arról értesíteni a  Felügyeletet és az  Integrációs 
Szervezetet, amennyiben új alapszabályuknak vagy alapító okiratuknak vagy ezek bármely későbbi módosításának 
a Központi Bank – által meghatározott szöveggel történő bejegyzését bármely okból a cégbíróság elutasítja, akkor 
az  érintett szövetkezeti hitelintézet a  Központi Bank – által meghatározott új szöveggel az  új szöveg az  érintett 
szövetkezeti hitelintézet részére történt megküldését követő 30 napon belül köteles elfogadni új alapszabályát vagy 
új alapító okiratát, vagy azok módosítását, és azt hiánytalanul benyújtani a cégbíróságnak.
A fenti kérdésekben a Felügyelet ügyintézésére 8 munkanapos határidő áll rendelkezésre.
(4) Az  e  törvény hatályba lépésének időpontjában működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti hitelintézet, 
a Takarékbank Zrt. és az MFB a törvény hatályba lépésével az Integrációs Szervezet tagja. E törvény hatálybalépésének 
időpontjától az  Integrációs Szervezetből történő kilépéséig, vagy az  Integrációs Szervezet által a  központi banki 
jogkör megvonásáig a szövetkezeti hitelintézeti integráció Központi Bankja a Takarékbank Zrt.
(4a) Az egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi 
LV.  törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésétől számított 30 napon belül a Központi Bank köteles a Módtv. 
hatálybalépésének időpontjáig általa kiadott szabályzatokhoz az Integrációs Szervezet utólagos jóváhagyását kérni.”
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 (2) Az Szhitv. 19. § (9) helyébe a következő rendelkezés lép és a 19. § a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E törvénynek a Központi Bankkal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselője általi megsértése azonnali hatályú 
felmondást alapoz meg.
(9a) A Központi Bank igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagjai felelősek azért, hogy a Központi 
Bank a  szövetkezeti hitelintézeti integrációval kapcsolatos feladatkörében az  e  törvényben foglalt előírásoknak 
megfelelően járjon el.”

12. §  Az Szhitv. 20. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Központi Bank vételi joggal rendelkezik annak a szövetkezeti hitelintézetnek a Központi Bankban tulajdonolt 
részvényeire, amelynek a  működési engedélyét visszavonták. A  vételi jog egy évig áll fenn, és a  szavazást illetve 
a működési engedély visszavonását követő napon nyílik meg. A Központi bank a vételi jog gyakorlására egy független 
szakértő által meghatározott értéken jogosult. A  vételi jog gyakoroltnak minősül, ha a  Központi Bank a  vételi jog 
gyakorlására vonatkozó, a  független szakértő által megállapított vételárat is tartalmazó nyilatkozatát postára adja 
az érintett részvényesnek. A vételárat a vételi nyilatkozat megtételét követő 90 napon belül kell megfizetni. A Központi 
Bank az így megszerzett saját részvényt köteles a megszerzést követő 12 hónapon belül az alaptőke leszállításával 
bevonni.”

13. §  Az Szhitv. 20/A. § (1)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemlegesség kezdő időpontjára az alábbiak irányadóak:
a) az  1.  § (4)  bekezdésében szereplő egyetemleges felelősség a  Integrációs Szervezettel, a  Központi Bankkal és 
a  szövetkezeti hitelintézettel szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok keletkezésének 
időpontjától;
b) az  Integrációs Szervezetbe belépő új tagok felvétele esetén a  tagsági jogviszonya keletkezésének időpontjától 
kiterjed rá jelen törvény alapján az egyetemlegesség. Ezen időponttól az Integrációs Szervezet, a Központi Bank és 
a szövetkezeti hitelintézetek egyetemlegesen felelnek az Integrációs Szervezet tagjává vált szövetkezeti hitelintézet 
által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától. Ettől az  időponttól 
a  szövetkezeti hitelintézet az  Integrációs Szervezet, a  Központi Bank és a  szövetkezeti hitelintézeti integráció 
többi szövetkezeti hitelintézet tagja által vállalt valamennyi kötelezettségért egyetemlegesen felel függetlenül 
a kötelezettségek keletkezésének időpontjától.
c) az egyetemlegesség a tagsági jogviszony keletkezésének időpontjától az érintett szövetkezeti hitelintézet külön 
nyilatkozata vagy egyéb jogcselekménye nélkül beáll.
(2) Az  1.  § (4)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősség alapján az  adóson kívül az  Alaptól, az  Integrációs 
Szervezettől, a Központi Banktól és a többi szövetkezeti hitelintézettől lehet az egész követelést követelni. Az adóson 
kívül az Alaptól akkor lehet követelni az adós tartozását, ha az adós jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott 
tartozását az esedékességtől számított további 30 napon belül sem teljesíti. Az egyetemlegesség alapján fizetendő 
összegért az Alap 60 napon belül köteles az adós helyett az e bekezdésben meghatározott határidőt követően helyt 
állni. Az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alapot követően – az alábbi sorrendben – az Integrációs 
Szervezet, a Központi Bank, illetve a többi szövetkezeti hitelintézet áll helyt, ha a sorrendben megelőző helyen álló 
személyek a követelésért nem álltak helyt és fizetésképtelenségüket jogerős bírósági ítélet mondta ki.
(3) Az 1. § (4) bekezdésében szereplő egyetemlegességre alapozott követelés érvényesítését úgy kell megkezdeni, 
hogy
a) a  jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott követelésről a  követelés közvetlen adósát, az  Alapot és 
a Központi Bankot írásban kell értesíteni,
b) a vitatott követelés esetén a pert – ha perre sor kerül – a közvetlen adós ellen kell megindítani. E perbe az Alap és 
a Központi Bank beavatkozhat.
(4) Az  egyetemlegességre alapozott követelésekkel kapcsolatban a  szövetkezeti hitelintézetek, az  Alap, Központi 
Bank valamint az Integrációs szervezet egymással kapcsolatos együttműködésének kérdéseit az Integrációs Szervezet 
szabályzatban határozza meg.
(5) Az Integrációs Szervezet, illetve a Központi Bank által az integráció tárgyában jelen törvény alapján kibocsátott 
szabályzatok az azokban megjelölt hatálybalépés napjától, bármiféle külön nyilatkozat vagy egyéb jogcselekmény 
nélkül közvetlenül kötelezőek a szövetkezeti hitelintézetekre.
(6) A kilépési szándékát bejelentett szövetkezeti hitelintézet a jelen törvényből fakadó kötelezettségeket mindaddig 
köteles hiánytalanul teljesíteni, amíg meg nem szűnik az  Integrációs Szervezet tagja lenni. A  11.  § (7)  bekezdése 
vonatkozásában a  bejelentett kilépési szándék akkor hatályosul, és a  szövetkezeti hitelintézet az  azt követő 
munkanappal szűnik meg az Integrációs Szervezet tagja lenni, amennyiben és amikor
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a) a Felügyelet a működési engedély kiadása iránti kérelem alapján a működési engedélyt az ott megjelölt határidőn 
belül megadta,
b) a szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezettel és annak valamennyi tagjával elszámolt, azok felé tartozással 
nem rendelkezik, ide nem értve azt az esetet, ha nála az Integrációs Szervezet valamely tagja betétetet helyezett el, 
és ide nem értve a  (2) bekezdésben és az 1. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemleges felelősség körében 
fennálló függő kötelezettséget,
c) teljesültek a kilépés vonatkozásában az Integrációs Szervezet kilépéskor hatályos alapszabályában meghatározott 
feltételek,
d) teljesült a (13) bekezdésben írt feltétel, valamint
e) a Szövetkezeti Hitelintézet az Integrációs Szervezettel a kilépés folyamatáról közös nyilatkozatot írt alá.
(7) A 11. § (8) bekezdése vonatkozásában a kizárt illetve kilépő tag köteles az Integrációs szervezeti tagság tagsági 
viszony keletkezésekor fennállt saját tőke értékét a  Központi Banknál elkülönített számlán tartani a  kizárás vagy 
kilépési szándék bejelentését követő 730 napig és erről köteles cégszerűen értesíteni az  Integrációs Szervezetet. 
A  Tőkefedezeti Közös Alapba a  szövetkezeti hitelintézet által a  kilépési szándék bejelentéséig befizetett összeg 
levonható a jelen bekezdés szerint a Központi Banknál elkülönített bankszámlán elhelyezendő összegből. A Központi 
Bank elkülönített bankszámlán elhelyezendő összeg felszabadítására vonatkozóan a (7) bekezdésben írt szabályzatban 
meghatározandó feltételekkel és időpontokban kerül sor az ott megjelölt személyek számára.
(8) A  kilépési szándékát az  egyetemlegesség beállta előtt bejelentett szövetkezeti hitelintézetre nem vonatkozik 
a (13) bekezdésben írt feltétel.”

14. §  Az Szhitv. a következő 20/B. §-sal és 20/C. §-sal egészül ki:
„20/B. § A 11. § (3g) bekezdésében meghatározott válságkezelési tervet az Integrációs Szervezetnek első alkalommal 
legkésőbb 2016. december 31-ig kell kidolgoznia.
20/C.  § Az  Integrációs Szervezet köteles az  alapszabályát az  egyes törvényeknek a  szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi LV. törvényben foglaltaknak megfelelően a törvény hatályba 
lépését követő 30 napon belül módosítani.”

15. §  Az Szhitv. az alábbi 21/C. §-sal egészül ki:
„21/C.  § Felhatalmazást kap a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben 
határozza meg a Központi Bank Integrációs Szervezetből történő kilépésének és kizárásának, valamint az e törvényben 
meghatározott központi bank feladatait ellátó hitelintézet kiválasztásának részletszabályait.”

16. §  Az Szhitv.
a) 1. § (1) bekezdés t) pontjában a „Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes egyetértése mellett” szövegrész 

helyébe a „Központi Bank igazgatóságának előzetes egyetértése, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását 
követően” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, a 17/D. § (2) bekezdésében, a 17/E. § (2) bekezdésében, a 17/H. § (2) bekezdésében, 
a 17/J. § (2) bekezdésében, a 17/K. § (1) bekezdésében, a 17/M. § (1) bekezdésében, a 17/N. § (1) bekezdésében, 
a 17/O. §-ban, a 17/P. § (1) bekezdésében a „Takarékbank Zrt.” szövegrész helyébe a „Központi Bank” szöveg,

c) 15/A. § (1)–(9) bekezdésében a „Takarékbank Zrt.” szövegrész helyébe a „Központi Bank és Integrációs Szervezet” 
szöveg,

d) 4. § (6) bekezdésében a „Takarékbank Zrt.-ben” szövegrész helyébe a „Központi Bankban” szöveg,
e) 15/A. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 15/B–15/C. §-ban a „Takarékbank Zrt.-t” szövegrész helyébe a „Központi 

Bankot és Integrációs Szervezetet” szöveg,
f ) 15/A.  § (8)  bekezdésében  a „Takarékbank Zrt.-nek” szövegrész helyébe a „Központi Banknak és Integrációs 

Szervezetnek” szöveg,
g) a 17/K. § (8) bekezdésében a „Takarékbank Zrt.-nek” szövegrész helyébe a „Központi Banknak” szöveg,
h) a 17/S. § (1) bekezdésében a „15. § (16) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (13) bekezdése” szöveg,
i) a 17/Q. § (4) bekezdésében a „15. § (16) bekezdés” szövegrész helyébe a „15. § (13) bekezdés” szöveg,
j) a 19. § (8) bekezdésében a „15. § (9) és (19) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (6) bekezdése” szöveg,
k) a 20. § (12) bekezdésében a „15. § (13) bekezdéséből” szövegrész helyébe a „15. § (10) bekezdéséből” szöveg,
lép.
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17. §  Hatályát veszti az Szhitv.
a) 1. § (1) bekezdésének felvezető szövegében „és a Takarékbank Zrt. alapszabályának” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés a), b), e), l) , s), u) és x) pontja;
c) 2. § (5) bekezdésében a „20/A. § (8) bekezdése alapján” szöveg;
d) 7.2 alcíme;
e) 7.3 alcím címe,
f ) 17/G. § (2) bekezdése,
g) 18. § (1), (6)–(7) bekezdése,
h) 19. § (2) bekezdés b) pontja,
i) 19. § (5), (6) és (12) bekezdése,
j) 20. § (1), (2), (9), (13) és (14) bekezdése,
k) 1. melléklete.

18. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 64. § (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. 
évi CXXXV. törvényben meghatározott Integrációs Szervezethez csatlakozott hitelintézeteknél kizárólag az összevont 
alapú megfelelés ellenőrzésére vonatkozóan a  (3)  bekezdés szerinti csoportvizsgálat keretében, a  biztosítási 
tevékenységről szóló törvény hatodik részének hatálya alá tartozó kisbiztosítónál, kockázati tőkealapkezelőnél, 
magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, továbbá foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató 
intézménynél legalább ötévente
átfogó vizsgálatot folytat le.”

19. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 217. § (1) bekezdés a) pontjának 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Az OBA)
a) a  hitelintézet tevékenységi engedélye 33.  § (1)  bekezdésében meghatározott visszavonásáról hozott határozat 
közlésének vagy
{időpontját követő napon [az a)–c)  pont a  továbbiakban együtt: a  kártalanítás kezdő időpontja] megkezdi és húsz 
munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését.}”

20. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 219.  §-a a  következő 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  OBA a  217.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetekben a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjában 
részvevő hitelintézettel szembeni követelését az  Szhitv.-ben meghatározott egyetemlegesség alapján jogosult 
érvényesíteni a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Alapjával, az  Integrációs Szervezettel, a Központi Bankkal, 
illetve a többi szövetkezeti hitelintézettel szemben.”

21. §  Hatályát veszti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 33. § (2) bekezdés 
c) pontja, 217. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 219. § (5) bekezdése.

22. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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A Kormány 139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1)–(4) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés 
a) pontjában, és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya az Öpt. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak 
közül az Öpt. 10. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott egészségpénztárakra, önsegélyező pénztárakra, 
valamint egészség- és önsegélyező pénztárakra (a  továbbiakban: pénztár), valamint az  Öpt. 1.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott szervekre és szervezetekre terjed ki.”

2. §  Az Ebr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénztár a letétkezelési feladatok ellátásával a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti letétkezelés szolgáltatás 
nyújtására feljogosított hitelintézetet köteles megbízni. Nem köteles letétkezelőt megbízni az  a  pénztár, amelynek 
tárgyévi nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya nem haladja meg a 100 millió forintot, és amely 
a vagyonát kizárólag az 1. számú melléklet 1. pont a)–c) alpontja szerinti eszközökben tartja.”

3. §  Az Ebr. 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a pénztár tárgyévi nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya meghaladja a 100 millió 
forintot, úgy a pénztár a vagyonkezelést abban az esetben végezheti vagyonkezelő megbízása nélkül önállóan, ha)
„c) a vagyonkezelési tevékenység irányítására olyan értékpapír-forgalmazásra jogosító szakmai vizsgával rendelkező 
− egymilliárd forintnál nagyobb saját kezelésű befektetett eszközök esetében vele munkaviszonyban álló − 
személyt alkalmaz, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel (egyetemen vagy főiskolán szerzett jogi, államigazgatási, 
közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél, illetve könyvvizsgálói végzettség) és legalább 3 év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.”

4. §  Az Ebr. 21/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően – a végelszámolás alatt álló pénztárak esetében – a tagsági jogviszonyt átlépéssel, 
kilépéssel megszüntető tagokra az Öpt.-ben meghatározott kifizetési, átutalási határidők az irányadóak.”

5. §  Az Ebr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Amennyiben a pénztár tárgyévi nyitómérlegében a fedezeti és likviditási alap együttes állománya nem haladja 
meg a  100 millió forintot (a  továbbiakban: szabályozási szint), a  pénztár befektetéseire a  2. számú mellékletben 
foglaltak nem vonatkoznak, ugyanakkor a pénztár a pénztári alapok befektetett eszközeit csak az 1. számú melléklet 
1.  pont a)–c)  alpontja szerinti eszközökben és az  1. számú melléklet 1.  pont d1)–d4)  alpontjában meghatározott 
befektetési formákba fektetheti.”
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6. §  Az Ebr. 22. § (3) bekezdésében az „az éves és hosszú távú pénzügyi terv” szövegrész helyébe az „a pénzügyi terv” 
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az Ebr. 20. § (2) bekezdésében az „éves” szövegrész.

2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) 25. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-áig köteles nyilvánosságra hozni:)
„d) a pénztár fedezeti tartalékának tárgyévi nyitó és záró értékét,
e) a pénztár fedezeti tartalékának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlását az év elején és végén,”

9. § (1) Az Öbr. 29/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően − a végelszámolás alatt álló pénztárak esetében – az átlépéssel, egyösszegű felvétellel 
kapcsolatosan az Öpt.-ben meghatározott kifizetési, átutalási határidők az irányadóak.”

 (2) Az Öbr. 29/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően − a végelszámolás alatt álló pénztárak esetében – az átlépéssel, egyösszegű felvétellel 
kapcsolatosan az Öpt.-ben meghatározott kifizetési, átutalási határidők az irányadóak.”

10. §  Az Öbr.
a) 9. § (2) bekezdésében az „− az állampapírok és a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek, valamint 

a  jelzáloglevelek kivételével −” szövegrész helyébe az  „− az  állampapírok, a  nyílt végű befektetési alap 
befektetési jegyei, a  jelzáloglevelek, valamint pénztárak egyesülése esetén az  1. számú melléklet 1.  pont 
e5) alpontjában meghatározott részvények kivételével −” szöveg,

b) 31.  § (2)  bekezdésében az „az éves és hosszú távú pénzügyi terv” szövegrész helyébe az „a pénzügyi terv” 
szöveg,

c) 1. számú melléklet 8.  pontjában az  „A pénztár értékelését végző könyvvizsgálója” szövegrész helyébe 
az „Az eszköz értékelését végző könyvvizsgáló” szöveg,

d) 3. számú melléklet II. Értékelési szabályok rész 5. pont e) alpontjában az „azt követően az értékelő könyvvizsgáló 
által” szövegrész helyébe az „azt követően az 1. számú melléklet 8. pontnak megfelelő értékelő könyvvizsgáló 
által” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti az Öbr.
a) 26. § (2) bekezdésében az „éves” szövegrész,
b) 4/A. számú melléklete.

3. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír 
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai 
és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint 
az  elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 
283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az épületen belüli őrzés-védelmet a következők szerint kell megoldani:)
„a) üzemi idő alatt őrszolgálatról kell gondoskodni ott, ahol a készpénz vagy a nyomdai úton előállított értékpapírok 
negyedév átlagában számított napi átlagos forgalma a százmillió forintot meghaladja;”
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4. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló  
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdés a)  pontjának nyitó szövegrészében a „meglévő hitelei módosítására,” szövegrész helyébe 

a „meglévő hitelei a hitelező által felszámított díjtól mentes módosítására,” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „új hitel nyújtására,” szövegrész helyébe az „új hitel a hitelező által felszámított 

díjtól mentes nyújtására,” szöveg
lép.

5. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló  
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Thmr.) 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A THM számításánál nem vehető figyelembe:)
„b) a késedelmi kamat, ide nem értve a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel esetében a hitelszerződés megkötését 
követő 30 napon belül fizetendő késedelmi kamatot,
c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, 
ide nem értve a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel esetében a hitelszerződés megkötését követő 30 napon belül 
teljesítendő fizetési kötelezettséget,”

15. § (1) A Thmr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  THM számításánál – az  (1a)  bekezdésben meghatározott kivétellel – azt kell figyelembe venni, hogy 
a  hitelszerződés a  hitelszerződés szerinti futamidő alatt a  hitelszerződés szerint kerül teljesítésre. Szükség esetén, 
ha a THM meghatározásához szükséges feltételek a hitelszerződés érvényességi ideje alatt változhatnak vagy egyes 
elemei nem számszerűsíthetőek, a  THM-et a  (2)  bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével kell 
kiszámítani.”

 (2) A Thmr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kézizálog fedezete mellett nyújtott, 30 napnál rövidebb futamidejű hitel esetében a  THM-et akként kell 
kiszámítani, hogy a teljes tartozás visszafizetésére a 30. napon kerül sor.”

 (3) A Thmr. 4. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:
c) olyan határozatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és nem 
áthidaló hitel,]
„cb) – ha a fogyasztó az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben, beleértve 
azon esetet is, amikor a tőketartozást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza 
kell fizetni – a teljes tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit a hitelnek a ca) alpontban meghatározott 
futamidejére vonatkozóan kell figyelembe venni, és”

 (4) A Thmr. 4. § (2) bekezdés f ) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:
f ) olyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, áthidaló hitelnek, 
ingatlanértékhez kötött tőketörlesztésű hitelnek és nem tartozik a c) pont hatálya alá,]
„fa) – ha a  tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg – a  törlesztést a  hitelszerződésben 
meghatározott legkorábbi időpontban és a  hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő 
megvalósulással kell figyelembe venni, illetve”

 (5) A Thmr. 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„g) fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén, ha a hitel időtartama nem ismert, a THM-et akként kell kiszámítani, 
hogy a teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes időtartamára lehívásra kerül azzal, hogy ha a hitel futamideje nem 
ismert, a THM számításakor a hitel futamidejét három hónapnak kell tekinteni;”



1284 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

 (6) A Thmr. 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)
„j) ha a  hitelszerződés szerint a  hitel kamata az  első időszakra rögzített kamat, és ezt követően új hitelkamatot 
fognak megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazítanak a megállapodás szerinti mutatóhoz a rögzített 
kamatozású időszakot követően, a  megállapodás szerinti mutató tekintetében a  THM kiszámításakor érvényes 
értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni;”

 (7) A Thmr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés c)  pontja alkalmazásában a  határozatlan idejű hitelszerződés konkrét futamidő nélküli hitel, 
ideértve azokat a hiteleket, amelyek esetében a kölcsönt egy adott időszakon belül vagy egy adott időszakot követően 
teljes összegben vissza kell fizetni, de a visszafizetést követően a kölcsön újra lehívható.”

6. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) 
Korm. rendelet módosítása

16. §  A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 42.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kölcsön, továbbá minden egyéb, az alap befektetési politikájának megfelelő 
ügylet fedezeteként, vagy az alap befektetési politikájának megfelelő ügylet megvalósítása céljából az ingatlanalap 
a tulajdonában lévő ingatlant megterhelheti, arra és ingatlantársaságbeli részesedésére jelzálogjogot, elidegenítési 
és terhelési tilalmat, illetve az ingatlantársaságbeli részesedését megtestesítő értékpapírra óvadékot alapíthat, vételi 
jogot engedhet. Az (1) bekezdésben meghatározott kölcsön, továbbá minden egyéb, az alap befektetési politikájának 
megfelelő ügylet fedezeteként, vagy az  alap befektetési politikájának megfelelő ügylet megvalósítása céljából 
az  ingatlanalap a  tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséből, hasznosításából, vagyonbiztosításából származó 
követelésére zálogjogot, fizetésiszámla-követelésén óvadéki jogot alapíthat.”

7. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

18. §  Az 5. alcím a  2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I.  mellékletében található, a  teljeshiteldíj-mutató 
kiszámításához alkalmazandó további felvetésekről szóló II. rész módosításáról szóló, 2011. november 14-i 2011/90/EU 
bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és 
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában,
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § c) pontjában, valamint
a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti 
hitelintézetre és pénzügyi vállalkozásra,
b) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.  évi CCXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Fsztv.) szerinti pénzforgalmi 
intézményre, elektronikuspénz-kibocsátó intézményre és a  Posta Elszámoló Központot működtető intézmény 
pénzforgalmi szolgáltatási és elektronikus pénzkibocsátási tevékenységére,
c) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) szerinti biztosítóra és 
viszontbiztosítóra, valamint
d) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozásra és árutőzsdei 
szolgáltatóra
(a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.”

2. §  A pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a következő 5/A–5/C. §-sal 
egészül ki:
„5/A. § (1) A Hpt. 67/A. §-ában, a Bszt. 12. §-ában, az Fsztv. 12/A. §-ában és a Bit. 94. §-ában meghatározott tanúsító 
szervezet (a  továbbiakban: tanúsító szervezet) a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által vezetett 
nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg az  e  rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét. Az  MNB azt 
a  szervezetet veszi kérelmére tanúsító szervezetként nyilvántartásba, amely a  nyilvántartásba vételi eljárás során 
igazolja, hogy a következő feltételeket teljesítette:
a) eljárásrendje alapján a  tanúsítványát, független akkreditált vizsgáló laboratórium (a  továbbiakban: vizsgáló 
laboratórium) által kiadott értékelési jelentés alapulvételével, valamely – informatikai termékek és rendszerek 
technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer 
előírásainak való megfelelés alapján állítja ki;
b) a  tanúsító szervezet minimum két műszaki informatikai mérnök felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves, 
akkreditált tanúsító szervezetnél szerzett, igazolt tanúsítási gyakorlattal rendelkező szakértőt foglalkoztat;
c) rendelkezik legalább tíz teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval;
d) tagjai (részvényesei) és munkavállalói közül legalább öten rendelkeznek személyi biztonsági tanúsítvánnyal;
e) a tanúsító szervezet minimum 100 000 000 forintos határig kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik;
f ) a  tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító 
szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon 
alapuló tanúsítására vonatkozó, az elmúlt 5 évben legalább 4 évnyi akkreditált státuszt igazoló okirattal;
g) a  tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító 
szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló 
tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett – bármilyen ágazatból származó – legalább 3 referenciával;
h) teljesíti a (12) bekezdésben foglalt feltételeket.
(2) Az intézmény a tanúsítási eljárás lefolytatására az MNB nyilvántartásában (a továbbiakban: tanúsító szervezetek 
jegyzéke) szereplő tanúsító szervezet részére megbízást ad. A  megbízás vonatkozhat több tanúsítási eljárás 
lefolytatására vagy tanúsítási eljárások folyamatos végzésére is. Az  első tanúsítvány beszerzése érdekében 
az intézmény a tanúsító szervezetek jegyzékének közzétételét követő 60 napon belül – a szövetkezeti hitelintézetnek 
minősülő intézmény 2018. január 31. napjáig – köteles a tanúsító szervezettel megbízási jogviszonyt létrehozni, és 
a tanúsítási eljárást 2017. március 31. napjáig lezárni. A kiállított tanúsítványok érvényességi ideje egy év. Ezt követően 
az  intézmény legkésőbb a  tanúsítvány érvényességi idejének lejártát megelőző hat hónappal korábban köteles 
megbízást adni a tanúsító szervezet részére a tanúsítvány megújítása iránti eljárás lefolytatására. A tanúsító szervezet 
a tanúsítási eljárást olyan időpontban köteles megkezdeni, hogy a tanúsítási eljárás az intézmény tanúsítványának 
érvényességi ideje alatt lefolytatható legyen, beleértve az új tanúsítvány kiadását is.



1286 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

(3) A tanúsító szervezetnek a  tanúsítási eljárás során az 5/B. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelést kell 
megvizsgálnia és szakértői jelentésében minősítenie az e bekezdés szerinti zártsági definíciók figyelembevételével. 
Az  informatikai rendszer zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmet biztosít a  kezelt adatok 
bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az  elektronikus információs rendszer elemeinek 
sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából, az alábbi értelmezések mellett:
a) teljes körű védelem: az elektronikus információs rendszer valamennyi elemére kiterjedő védelem;
b) folytonos védelem: az időben változó körülmények és viszonyok között is megszakítás nélkül megvalósuló védelem;
c) kockázatokkal arányos védelem: az elektronikus információs rendszer olyan védelme, amelynek során a védelem 
költségei arányosak a  fenyegetések által okozható károk értékével azzal, hogy a  védelem fenti általános elvárásai 
mellett az informatikai rendszer működtetésének teljes életciklusában folyamatosan teljesülnek az alábbiak:
ca) a jogosult általános (emberek és program entitások) és privilegizált (speciális jogokkal felruházott) felhasználók 
–  így különösen rendszergazdák – kizárólag a  szigorúan szabályozott szerepkörüknek megfelelően férhetnek 
a  védendő információkhoz és az  azokat kezelő rendszer elemeihez, kezdeményezhetnek aktivitásokat, valamint 
kizárólag meghatározott privilegizált felhasználók adhatnak szabályozott szerepkörüknek megfelelően és ellenőrzött 
módon hozzáférési jogosultságokat;
cb) a rendszer megfelelő műszaki és eljárásrendi megoldásokkal nyomon követi a  védendő információk minden 
változtatását, melyek biztosítják, hogy még a jogosult általános és privilegizált felhasználók sem tudják törölni vagy 
módosítani a naplót vagy egyéb nyomon követést biztosító információkat;
cc) az informatikai rendszer összes külső interfésze szabályozott és kontrollált;
cd) a szabályozások és eljárások garantálják a  rendszer biztonsági szintjének folyamatos fenntartását, a szoftverek 
frissítését, üzemeltetését.
(4) A  tanúsító szervezet a  (3)  bekezdésben meghatározott vizsgálatának megkezdésekor kockázatelemzést 
készít, és ennek során meghatározza a  kritikus üzleti funkciókat megvalósító rendszereket. A  tanúsító szervezet 
a  (3)  bekezdésben meghatározott vizsgálatot kizárólag a  kockázatelemzés során meghatározott informatikai 
rendszerek tekintetében végzi el.
(5) Amennyiben a tanúsító szervezet a vizsgált intézmény informatikai rendszerének kockázatokkal arányos védelmét 
biztosító eszközrendszerében hibát vagy hiányosságot észlel, a  hiba vagy hiányosság pontos meghatározását 
tartalmazó jegyzőkönyvet ad át a  vizsgált intézmény részére, melynek kijavítására megfelelő határidőt biztosít. 
A vizsgált intézmény a jegyzőkönyvben foglaltak szerint készített tevékenységi terve alapján a hiba kijavítását vagy 
a hiányosság pótlását a tanúsító szervezet által megjelölt határidőn belül elvégzi. A tanúsító szervezet a hiba kijavítását 
vagy a hiányosság pótlását a megadott határidő leteltét követően ellenőrzi és ennek eredményétől függően dönt 
annak elfogadásáról vagy a tevékenységi terv elvégzéséhez szükséges határidő meghosszabbításáról.
(6) A  tanúsító szervezet a  tanúsítvány kiadásával egyidejűleg átadja a  vizsgált intézmény részére a  tanúsítás 
alátámasztásához szükséges dokumentációt.
(7) Amennyiben a tanúsító szervezet által vizsgált informatikai rendszerre kiadott korábbi tanúsítvány érvényességi 
ideje az új tanúsítvány kiadása előtt járna le, a meglévő tanúsítvány érvényességi ideje az új tanúsítvány kiadásáig 
a tanúsító szervezet döntése alapján meghosszabbítható.
(8) Amennyiben a tanúsítvány érvényességi ideje azért jár le, mert az érintett intézmény az új tanúsítvány kiadása iránti 
tanúsítási eljárás lefolytatására a tanúsító szervezetnek nem vagy késedelmesen adott megbízást, az MNB az érintett 
intézménnyel szemben a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 75. §-ában foglalt intézkedéseket 
alkalmazhatja.
(9) A Hpt. 67/A. § (2) bekezdése, a Bszt. 12. § (13) bekezdése, az Fsztv. 12/A. § (2) bekezdése és a Bit. 94. § (5) bekezdése 
alkalmazásában az ügyfelek számát a pénzügyi intézmény, a biztosító és a viszontbiztosító, a befektetési vállalkozás 
és az árutőzsdei szolgáltató, továbbá a fizetési számlavezetésre engedéllyel rendelkező pénzforgalmi intézmény és 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény aktív ügyfeleinek előző naptári évre számított éves átlaga adja. Amennyiben 
a pénzügyi intézmény, a biztosító és a viszontbiztosító, továbbá a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató 
az előző naptári évben nem működött, az ügyfelek számát az intézmény aktív ügyfeleinek tárgyévre számított éves 
átlaga adja.
(10) A tanúsító szervezet a tanúsítás során legfeljebb 25% mértékig jogosult alvállalkozót igénybe venni.
(11) A  tanúsító szervezet a  tanúsítási tevékenységének ellátása körében okozott kár megtérítéséért a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
(12) A  vizsgált intézmények bizalmas információinak és a  nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében 
a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, valamint tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell 
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek és a vizsgáló laboratóriumnak legalább 3 éve rendelkeznie kell a minősített 
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adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 16.  §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal. 
A  tanúsító szervezetnek és a  vizsgáló laboratóriumnak szerepelnie kell a  kormányzati eseménykezelő központ és 
az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági 
események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.
5/B. § Az informatikai rendszer megfelel a Hpt. 67/A. § (1) bekezdésében, a Bszt. 12. § (12)–(14) bekezdésében, az Fsztv. 
12/A. §-ában és a Bit. 94. § (4)–(6) bekezdésében foglalt, a rendszerelemek zártságával, az informatikai rendszerhez 
történő jogosulatlan hozzáférés és észrevétlen módosítás megakadályozásával kapcsolatos, valamint az  általános 
információbiztonsági zártsági követelményeknek, ha
a) az élesüzemi rendszer elemei azonosíthatóak és dokumentáltak;
b) az élesüzemi rendszer üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és a vonatkozó szabályzat szerinti 
gyakorisággal ellenőrzöttek;
c) az élesüzemi rendszer változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a  rendszer paraméterezésében és 
a szoftverkódban bekövetkező változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg;
d) az élesüzemi rendszer adatmentési és visszaállítási rendje biztosítja a rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá 
a mentés-visszaállítás a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt;
e) az élesüzemi rendszerhez való végfelhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind pedig infrastruktúra szinten 
szabályozott, dokumentált és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött;
f ) az élesüzemi rendszerben felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, melyek 
biztosítják az üzleti folyamatok megvalósulását, továbbá a végfelhasználók tevékenysége naplózásra kerül és a kritikus 
rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak;
g) az élesüzemi rendszerhez hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és 
a  vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, továbbá a  kiemelt jogosultságokkal elvégzett 
tevékenység naplózása megvalósul, a napló fájlok sérthetetlensége biztosított és a kritikus rendkívüli eseményekről 
automatikus figyelmeztetések generálódnak;
h) az élesüzemi rendszerhez történő távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és a vonatkozó szabályzat szerinti 
gyakorisággal ellenőrzött;
i) az élesüzemi rendszer vírus és más rosszindulatú programok elleni védelme biztosított;
j) az élesüzemi rendszer adatkommunikációs és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek annak 
érdekében, hogy az adatkommunikáció bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosítható legyen;
k) a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt;
l) a rendszerek és szolgáltatások beszerzése szabályozott, nyomon követett, és megfelel a biztonsági előírásoknak;
m) az élesüzemi rendszer karbantartása szabályozott, és megfelel a rendelkezésre állásra vonatkozó elvárásoknak;
n) az élesüzemi rendszer adathordozóinak védelme szabályozott, megfelelően korlátozott, és a  korlátozásokat 
rendszeres felülvizsgálatokkal és ellenőrzésekkel is fenntartják;
o) az élesüzemi rendszer és az üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a rendszerelemek és a kezelt információk 
sértetlenségéről;
p) az élesüzemi rendszer és az üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a rendszer és a kommunikáció kellő szintű 
védelméről;
q) megfelelő szintű fizikailag védett környezetet biztosítanak az élesüzemi rendszer számára;
r) a szervezet detektálja és kezeli az egyes biztonsági eseményeket;
s) az élesüzemi rendszer üzemeltetésében és használatában részt vevő személyek rendszeres biztonságtudatossági 
oktatáson vesznek részt, valamint a szervezet dolgozóinak munkaügyi szabályozása megfelel a biztonsági előírásoknak.
5/C. § (1) Az MNB vezeti a tanúsító szervezetek jegyzékét. A jegyzékbe történő felvétel a tanúsító szervezet kérelmére 
történik, amennyiben a  tanúsító szervezet megfelel az  5/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételeknek és 
a (4) bekezdés c) pontjában meghatározottak miatti törlésére a jegyzékbe vételre irányuló kérelmének benyújtását 
megelőző két éven belül nem került sor.
(2) A  jegyzékbe vételre irányuló eljárásban az  ügyintézési határidő 30 nap, amely határidő indokolt esetben egy 
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha az ügyfél az eljárás lefolytatása iránti kérelmet hiányosan 
nyújtotta be, az MNB a kérelmezőt harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel. A jegyzékbe vételre irányuló eljárásra 
egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A tanúsító szervezet a jegyzékbe vételét követő évtől kezdődően évente, az adott naptári év július 1-ig köteles 
nyilatkozattal igazolni, hogy a jegyzékbe vételi eljárásban igazolt feltételeknek változatlanul megfelel.



1288 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

(4) Az MNB törli a jegyzékből a tanúsító szervezetet, ha
a) a tanúsító szervezet kéri a törlését,
b) a tanúsító szervezet jogutód nélkül megszűnik,
c) a tanúsító szervezet elmulasztja a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét vagy valótlan nyilatkozatot 
tesz.
(5) A tanúsító szervezetek jegyzéke tartalmazza:
a) a tanúsító szervezet megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
b) a tanúsító szervezet törzsszámát,
c) a jegyzékbe való vétel időpontját,
d) a jegyzékből való törlés időpontját és okát.
(6) A  tanúsító szervezet az  (5) bekezdés a) pontjában bekövetkezett változást a változástól számított nyolc napon 
belül bejelenti az MNB-nek.
(7) A tanúsító szervezet jegyzékben szereplő adatait az MNB a tanúsító szervezet jegyzékből való törlését követően 
öt évig megőrzi.”

3. §  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



A nyugdíjpénztárak közleményei

Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénztár
2015. év

1. A pénztár alapításának idõpontja: 1997. november 27.

2. A pénztár vezetõsége

Igazgatótanács

Gémes Imre (Elnök)

Pósfai Tamás

Mátraházi Zsuzsanna

Paragi Zoltán (2015. V. 15-ig)

Kárász Tamás (2015. V. 15-ig)

Gigacz Attila (2015. V. 15-ig)

Széll Gábor (2015. V. 15-tõl)

Kurucz Anita (2015. V. 15-tõl)

Tóth István (2015. V. 15-tõl)

Vértes Tünde (2015. V. 15-tõl)

Ellenõrzõ Bizottság

Mály István Gáspár (elnök – 2015. III. 21-ig)

Jászter Beáta (elnök – 2015. V. 15-tõl)

Franzony-Szabó László

Rajna Mária

Várszegi György

Boncz Gábor (2015. V. 15-tõl)

3. A pénztár taglétszáma

Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31.

Taglétszám (fõ) 7 259 7 151

4. A bevételek tartalékok közötti megosztása 2015. évben

Tartalékok közötti megosztás
2015. 1. 1-2015. 12. 31.

Tagdíj

Fedezeti tartalék 97,5%

Mûködési tartalék 2,5%

Likviditási tartalék 0,0%

5. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (ezer forintban), változása

Szolgáltatások típusa 2014 2015 Változás összege Változás %-ban

Egyösszegû kifizetés 0 0 0 0 %

Életjáradék 0 0 0 0 %

6. A pénztár mûködési költségei

Megnevezés 2014 2015 Változás %-ban

Mûködési költség (E Ft) 83 992 91 114 +8,48 %

Egy fõre esõ mûködési költség (átlaglétszám alapján) E Ft/fõ 11,63 12,67 +8,94 %

7. A pénztár által elszámolt tagdíj- és egyéb bevételek (ezer forintban)

Bevétel típusa Összege

Tagok által fizetett tagdíj 45 745
Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag
részére

0
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Bevétel típusa Összege

Tagdíj kiegészítések
Ebbõl:

0

Munkáltatói kiegészítés 0
Munkavállalói kiegészítés 0

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés 3 025
Utólag befolyt tagdíjak 0
A támogató rendelkezése szerint mûködési célra juttatott
adomány

59 498

Egyéb bevételek 21 713

8. A pénztár vagyonkezelõje: Budapest Alapkezelõ Zrt.

9. A Magyar Nemzeti Bank bírságot nem szabott ki a tárgyévben a Pénztárra.

A pénztár a Pénztárak Garancia Alapját nem vette igénybe.

10. A Pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása

Megnevezés

Klasszikus portfólió

Nettó hozamráta % Bruttó hozamráta %
Referenciaindex
hozamrátája %

Záró piaci érték
(ezer Ft)

2005 11,14 12,17 13,49 –
2006 6,33 7,28 8,82 –
2007 6,4 7,31 7,17 –
2008 –15,51 –14,64 –19,38 –
2009 10,23 10,86 4,27 782 707
2010 5,45 6,09 5,79 887 960
2011 4,43 4,97 4,48 136 161
2012 9,94 10,18 12,61 680 599
2013 4,76 4,98 6,53 1 099 319
2014 5,97 6,19 4,53 1 447 579
2015 3,08 3,30 1,80 1 418 487

Megnevezés

Kiegyensúlyozott portfólió

Nettó hozamráta % Bruttó hozamráta %
Referenciaindex
hozamrátája %

Záró piaci érték
(ezer Ft)

2005 11,14 12,17 13,49 –
2006 6,33 7,28 8,82 –
2007 6,4 7,31 7,17 –
2008 –15,51 –14,64 –19,38 –
2009 15,06 15,86 18,96 7 543 871
2010 8,65 9,32 8,52 9 437 722
2011 0,26 0,9 –1,05 1 171 339
2012 12,84 13,11 17,48 2 875 957
2013 8,45 8,67 10,14 4 938 067
2014 11,46 11,68 10,91 7 082 684
2015 5,82 6,04 5,67 7 754 449

Megnevezés

Növekedési portfólió

Nettó hozamráta % Bruttó hozamráta %
Referenciaindex
hozamrátája %

Záró piaci érték
(ezer Ft)

2005 11,14 12,17 13,49 –

2006 6,33 7,28 8,82 –

2007 6,4 7,31 7,17 –

2008 –15,51 –14,64 –19,38 –

2009 19,22 20,01 25,36 37 426 854

2010 11,13 11,82 10,69 42 359 986

2011 –2,26 –1,66 –2,7 7 740 796

2012 9,55 9,79 14,26 12 929 456

2013 10,98 11,22 10,62 16 320 637

2014 9,80 10,03 8,96 19 593 826
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Megnevezés

Növekedési portfólió

Nettó hozamráta % Bruttó hozamráta %
Referenciaindex
hozamrátája %

Záró piaci érték
(ezer Ft)

2015 8,94 9,16 8,40 20 702 286

Megnevezés Nettó hozamráta %

Klasszikus portfólió
10 éves átlagos pénztári hozamráta* (2006–2015) 3,86

10 éves vagyonnövekedési mutató** (2006–2015) 4,67

Megnevezés Nettó hozamráta %

Kiegyensúlyozott portfólió
10 éves átlagos pénztári hozamráta* (2006–2015) 5,63

10 éves vagyonnövekedési mutató** (2006–2015) 7,02

Megnevezés Nettó hozamráta %

Növekedési portfólió
10 éves átlagos pénztári hozamráta* (2006–2015) 6,06

10 éves vagyonnövekedési mutató** (2006–2015) 7,19

* A vagyonkezelõi teljesítményt mutatja.

** A pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.

Megnevezés %

A 2015. évi infláció (december/december) 0,90

Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évbe 3,69

11. A választható portfóliók 2015. évi befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett mini-
mális és maximális %-os megoszlása és a referenciaindex

Befektetési eszköz
Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Házipénztár, számlapénz, betét és repó (fordított repó) ügyletek 0% 30% 0% 20% 0% 20%
Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokból származó kitettség
állampapír, állami garanciával bíró értékpapír, vagy jellemzõen
ilyen kitettséget tartalmazó kollektív értékpapír

50% 100% 15% 95% 20% 70%

vállalati kötvény 0% 20% 0% 20% 0% 20%
hitelintézeti kötvény 0% 20% 0% 20% 0% 20%
önkormányzati kötvény 0% 10% 0% 10% 0% 10%
jelzálog kötvény 0% 15% 0% 15% 0% 15%
Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírokból származó
kitettség
részvény, vagy ilyen kitettséget tartalmazó kollektív értékpapír 0% 0% 5% 35% 30% 60%
fejlett piaci részvény, vagy ilyen kitettséget tartalmazó kollektív
értékpapír

0% 22% 0% 30%

magyar részvény, vagy ilyen kitettséget tartalmazó kollektív
értékpapír

0% 20% 0% 29%

közép- és kelet-európai régiós részvény, vagy ilyen kitettséget
tartalmazó kollektív értékpapír

0% 20% 0% 25%

fejlõdõ piaci részvény, vagy ilyen kitettséget tartalmazó kollektív
értékpapír

0% 18% 0% 21%

ingatlan, vagy ilyen kitettséget tartalmazó kollektív értékpapír 0% 0% 0% 5% 0% 5%
egyéb befektetési jegybõl származó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%
Származtatott eszközökbõl származó kitettség
határidõs ügyletekbõl származó nettó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%
opciós ügyletekbõl származó nettó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%
swap ügyletekbõl származó nettó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%
Egyéb eszközökbõl származó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%
Az egyes portfóliók referenciaindexe
Klasszikus 90% RMAX

10% MAX Composite
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Befektetési eszköz
Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Kiegyensúlyozott 5 % RMAX
75% MAX
7% MSCI WORLD
5% BUX
5 % CETOP20
3 % MSCI Emerging Markets

Növekedési 5 % RMAX
50 % MAX
15 % MSCI WORLD
14 % BUX
10 % CETOP
6 % MSCI Emerging Markets

12. A választható portfóliók 2016. évi befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális
és maximális %-os megoszlása és a referenciaindex

A befektetési politika 2016. évre vonatkozóan nem módosult, megegyezik a 2015. évi befektetési politikában foglaltakkal.

13. A pénztár 2015. évi teljes vagyona

Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31.

Pénztár vagyona piaci értéken (ezer Ft) 28 531 014 30 257 289

14. A pénztár teljes vagyonának eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása 2015. évben

Eszközcsoport 2015. január 1. 2015. december 31.

Magyar állampapír és a Magyar állam által garantált értékpapír 54,43% 52,73%
Egyéb kötvény 0,00% 3,66%
Részvény 17,27% 19,07%
Befektetési jegy 18,06% 16,73%
Jelzáloglevél 0,13% 0,56%
Egyéb 10,11% 7,25%

Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénztár 2015. évi mérlege és eredménykimutatása

73MME

Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MME1 Eszközök (aktívák) összesen 28 581 609 0 28 581 609 30 499 667 0 30 499 667
002 73MME11 Befektetett eszközök 0 0 0 0 0 0
003 73MME111 I. Immateriális javak 0 0 0 0 0 0
004 73MME1111 1. Vagyoni értékû jogok 0 0 0 0 0 0
005 73MME1112 2. Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0
006 73MME1113 3. Immateriális javakra adott

elõlegek
0 0 0 0 0 0

007 73MME1114 4. Immateriális javak
értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

008 73MME112 II. Tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0
009 73MME1121 1. Mûködtetett ingatlanok és

a kapcsolódó vagyoni értékû
jogok

0 0 0 0 0 0

010 73MME1122 2. Tartós befektetési célú
ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékû jogok

0 0 0 0 0 0

011 73MME1123 3. Gépek, berendezések,
felszerelések, jármûvek

0 0 0 0 0 0

012 73MME1124 4. Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

013 73MME1125 5. Beruházásokra adott
elõlegek

0 0 0 0 0 0

014 73MME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési
különbözete

0 0 0 0 0 0

015 73MME1127 7.Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi
eszközök

0 0 0 0 0 0

017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések 0 0 0 0 0 0
018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0 0
019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott

kölcsön
0 0 0 0 0 0

020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok

0 0 0 0 0 0

021 73MME11341 4.1. Kötvények 0 0 0 0 0 0
022 73MME11342 4.2. Állampapírok 0 0 0 0 0 0
023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0
024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél 0 0 0 0 0 0
025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0
026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi

eszközök értékelési
különbözete

0 0 0 0 0 0

027 73MME12 Forgóeszközök 28 581 609 0 28 581 609 30 499 667 0 30 499 667
028 73MME121 I. Készletek 0 0 0 0 0 0
029 73MME1211 1. Anyagok 0 0 0 0 0 0
030 73MME1212 2. Áruk 0 0 0 0 0 0
031 73MME1213 3. Készletekre adott elõlegek 0 0 0 0 0 0
032 73MME1214 4. Áruk értékelési

különbözete
0 0 0 0 0 0

033 73MME122 II. Követelések 43 788 0 43 788 16 918 0 16 918
034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések 34 210 0 34 210 16 265 0 16 265
035 73MME1222 2. Követelések áruszállításból

és szolgáltatásból (vevõk)
0 0 0 0 0 0

036 73MME1223 3. Követelések egyéb
részesedési viszonyban lévõ
vállalkozással szemben

0 0 0 0 0 0

037 73MME1224 4. Értékpapír
kölcsönadásából származó
követelés

0 0 0 0 0 0

038 73MME1225 5. Egyéb követelések 9 578 0 9 578 653 0 653
039 73MME1226 6. Értékpapír

kölcsönadásából származó
követelés értékelési
különbözete

0 0 0 0 0 0

040 73MME123 III. Értékpapírok 26 743 375 0 26 743 375 28 057 751 0 28 057 751
041 73MME1231 1. Egyéb részesedések 9 500 744 0 9 500 744 9 496 295 0 9 496 295
042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapírok
15 531 246 0 15 531 246 16 609 609 0 16 609 609

043 73MME12321 2.1. Kötvények 942 527 0 942 527 1 237 203 0 1 237 203
044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más

állampapírok
14 498 579 0 14 498 579 15 184 051 0 15 184 051

045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek 53 064 0 53 064 20 607 0 20 607
046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél 37 076 0 37 076 167 748 0 167 748
047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési
különbözete

1 716 280 0 1 716 280 1 951 946 0 1 951 946

049 73MME1234 4. Határidõs ügyletek
értékelési különbözete

-4 895 0 -4 895 -99 0 -99

050 73MME124 IV. Pénzeszközök 1 794 446 0 1 794 446 2 424 998 0 2 424 998
051 73MME1241 1. Pénztárak 0 0 0 0 0 0
052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási

betétszámla
515 269 0 515 269 440 349 0 440 349

053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla 35 860 0 35 860 38 285 0 38 285
054 73MME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 1 234 534 0 1 234 534 1 945 000 0 1 945 000
055 73MME1245 5. Devizaszámla 0 0 0 0 0 0
056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési

különbözete
8 783 0 8 783 1 364 0 1 364

057 73MME13 Aktív idõbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0
058 73MME131 1. Bevételek aktív idõbeli

elhatárolása
0 0 0 0 0 0

059 73MME132 2. Költségek és ráfordítások
idõbeli elhatárolása

0 0 0 0 0 0

73MMF

Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

001 73MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

28 581 609 0 28 581 609 30 499 667 0 30 499 667

002 73MMF11 Saját tõke 346 275 0 346 275 322 914 0 322 914

003 73MMF111 I. Induló tõke 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

004 73MMF1111 1. Mûködés fedezetének
induló tõkéje

1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

005 73MMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás
fedezetének induló tõkéje

0 0 0 0 0 0

006 73MMF1113 3. Likviditási és kockázati
célú induló tõke

0 0 0 0 0 0

007 73MMF112 II. Be nem fizetett alapítói
támogatások (–)

0 0 0 0 0 0

008 73MMF113 III. Tartalék tõke 387 928 0 387 928 345 285 0 345 285

009 73MMF114 IV. Mûködés mérleg szerinti
eredménye

-42 653 -42 653 -23 371 -23 371

010 73MMF115 V. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0

011 73MMF12 Céltartalékok 28 192 932 0 28 192 932 29 926 630 0 29 926 630

012 73MMF121 I. Mûködési céltartalék 0 0 0 0 0 0

013 73MMF1211 1. Jövõbeni
kötelezettségekre képzett
céltartalék

0 0 0 0 0 0

014 73MMF1212 2. Mûködési portfólió
értékelési különbözetébõl
képzett céltartalék

0 0 0 0 0 0

015 73MMF12121 2.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

0 0 0 0 0 0

016 73MMF12122 2.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

017 73MMF12123 2.3.
Devizaárfolyam-változás
(+/–)

0 0 0 0 0 0

018 73MMF12124 2.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0

019 73MMF122 II. Fedezeti céltartalék 28 124 088 0 28 124 088 29 875 222 0 29 875 222

020 73MMF1221 1. Egyéni számlákon 28 124 088 0 28 124 088 29 875 222 0 29 875 222

021 73MMF12211 1.1. Egyéni számlákon
jóváírt szolgáltatási célú
bevételekbõl képzett
céltartalék

16 303 178 0 16 303 178 16 080 409 0 16 080 409

022 73MMF12212 1.2. Egyéni számlákon
jóváírt realizált és nem
realizált
hozambevételekbõl
képzett céltartalék

11 820 910 0 11 820 910 13 794 813 0 13 794 813

023 73MMF122121 1.2.1. Egyéni számlákon
jóváírt realizált hozam

10 100 743 10 100 743 11 841 602 11 841 602

024 73MMF122122 1.2.2. Egyéni számlákon
jóváírt értékelési
különbözet

1 720 167 0 1 720 167 1 953 211 0 1 953 211

025 73MMF1221221 ebbõl: 1.2.2.1.
Idõarányosan járó kamat
(+)

317 380 0 317 380 307 025 0 307 025

026 73MMF1221222 1.2.2.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

027 73MMF1221223 1.2.2.3.
Devizaárfolyam-változás
(+/–)

662 590 0 662 590 846 620 0 846 620

028 73MMF1221224 1.2.2.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

740 197 0 740 197 799 566 0 799 566

029 73MMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 0 0 0 0 0 0

030 73MMF12221 2.1. Szolgáltatási tartalékon
kimutatott fedezeti
céltartalék

0 0 0 0 0 0

031 73MMF12222 2.2. Szolgáltatási tartalékon
jóváírt realizált
hozambevételek

0 0 0 0 0 0

032 73MMF12223 2.3. Szolgáltatási tartalékon
jóváírt értékelési
különbözet

0 0 0 0 0 0

033 73MMF122231 2.3.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

0 0 0 0 0 0

034 73MMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

035 73MMF122233 2.3.3.
Devizaárfolyam-változás
(+/–)

0 0 0 0 0 0

036 73MMF122234 2.3.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0

037 73MMF123 III. Likviditási és kockázati
céltartalék

34 634 0 34 634 35 143 0 35 143
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

038 73MMF1231 1. Likviditási és kockázati
célra

27 444 0 27 444 35 142 0 35 142

039 73MMF12311 1.1. Demográfiai
kockázatokra

0 0 0 0 0 0

040 73MMF12312 2.1. Saját tevékenységi
kockázatokra

8 374 0 8 374 8 373 0 8 373

041 73MMF12313 3.1. Egyéb kockázatokra 19 070 0 19 070 26 769 0 26 769

042 73MMF1232 2. Azonosítatlan (függõ)
befizetések hozamára

7 190 0 7 190 1 0 1

043 73MMF1233 3. Likviditási és kockázati
portfólió értékelési
különbözete

0 0 0 0 0 0

044 73MMF12331 3.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

0 0 0 0 0 0

045 73MMF12332 3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

046 73MMF12333 3.3.
Devizaárfolyam-változás
(+/–)

0 0 0 0 0 0

047 73MMF12334 3. 4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0

048 73MMF1234 4. Azonosítatlan (függõ)
portfólió értékelési
különbözete

0 0 0 0 0 0

049 73MMF12341 4.1. Idõarányosan járó
kamat

0 0 0 0 0 0

050 73MMF12342 4.2. Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

051 73MMF12343 4.3.
Devizaárfolyam-változás

0 0 0 0 0 0

052 73MMF12344 4.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

053 73MMF124 IV. Meg nem fizetett
tagdíjak céltartaléka

34 210 0 34 210 16 265 0 16 265

054 73MMF1241 1. Mûködési célú tagdíjak
tartaléka

1 071 0 1 071 195 0 195

055 73MMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak
tartaléka

33 115 0 33 115 16 070 0 16 070

056 73MMF1243 3. Likviditási és kockázati
célú tagdíjak tartaléka

24 24 0 0

057 73MMF13 Kötelezettségek 22 776 0 22 776 231 807 0 231 807

058 73MMF131 I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek

0 0 0 0 0 0

059 73MMF132 II. Rövid lejáratú
kötelezettségek

22 776 0 22 776 231 807 0 231 807

060 73MMF1321 1. Tagokkal szembeni
kötelezettségek

16 347 0 16 347 13 464 0 13 464

061 73MMF1322 2. Kötelezettség
áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

12 0 12 23 0 23

062 73MMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és
kölcsönök

0 0 0 0 0 0

063 73MMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

6 245 0 6 245 218 292 0 218 292
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

064 73MMF1325 5. Egyéb azonosítatlan
(függõ) befizetések

172 0 172 28 0 28

065 73MMF13251 5.1. Munkáltatóhoz
rendelhetõ függõ
befizetések

0 0 0 0 0 0

066 73MMF13252 5.2. Munkáltatóhoz és
taghoz nem rendelhetõ
függõ befizetések

172 172 28 28

067 73MMF14 Passzív idõbeli
elhatárolások

19 626 0 19 626 18 316 0 18 316

068 73MMF141 1. Bevételek passzív idõbeli
elhatárolása

0 0 0 0 0 0

069 73MMF142 2. Költségek és ráfordítások
idõbeli elhatárolása

19 626 0 19 626 18 316 0 18 316

070 73MMF143 3. Halasztott bevételek 0 0 0 0 0 0

73MA

Eredménykimutatás – Pénztár mûködési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 99 0 99 1 143 0 1 143

002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak
miatt tartalékképzés (–)

0 0 0 76 0 76

003 73MA03 Utólag befolyt tagdíjak 0 0 0 0 0 0

004 73MA04 Tagdíjbevételek összesen
(=73MA01–73MA02+
73MA03)

99 0 99 1 067 0 1 067

005 73MA05 Mûködési célra kapott
támogatás, adomány

32 060 0 32 060 59 498 0 59 498

006 73MA06 Pénztári befizetések
összesen
(=73MA06+73MA07)

32 159 0 32 159 60 565 0 60 565

007 73MA07 Egyéb bevételek 111 0 111 1 696 0 1 696

008 73MA08 Mûködési célú bevételek
összesen
(=73MA08+73MA09)

32 270 0 32 270 62 261 0 62 261

009 73MA09 Mûködéssel kapcsolatos
ráfordítások

83 992 0 83 992 91 114 0 91 114

010 73MA091 Anyagjellegû ráfordítások 58 045 0 58 045 61 167 0 61 167

011 73MA0911 Anyagköltség 9 0 9 12 0 12

012 73MA0912 Igénybe vett szolgáltatások 47 470 0 47 470 49 564 0 49 564

013 73MA09121 Adminisztrációs és
nyilvántartási feladatokat
ellátó szervezetnek fizetett
díj (számla alapján)

40 513 0 40 513 43 053 0 43 053

014 73MA09122 Tagszervezéssel kapcsolatos
ügynöki díj (számla alapján)

0 0 0 0 0 0

015 73MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla
alapján)

4 692 0 4 692 2 829 0 2 829
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

016 73MA09124 Aktuáriusi díj (számla
alapján)

76 0 76 76 0 76

017 73MA09125 Szaktanácsadás díja (számla
alapján)

1 844 0 1 844 3 124 0 3 124

018 73MA09126 Marketing-, hirdetés-,
propaganda- és
reklámköltség

345 0 345 482 0 482

019 73MA0913 Egyéb anyagjellegû
ráfordítások

10 566 0 10 566 11 591 0 11 591

020 73MA092 Személyi jellegû ráfordítások 16 813 0 16 813 18 096 0 18 096

021 73MA0921 Bérköltség 12 575 0 12 575 13 509 0 13 509

022 73MA09211 Állományba tartozó pénztári
alkalmazottak munkabére

6 185 0 6 185 7 203 0 7 203

023 73MA09212 Állományba nem tartozók
munkadíja

6 390 0 6 390 6 306 0 6 306

024 73MA092121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 0 0 0 0 0 0

025 73MA092122 Szaktanácsadás díja
(megbízási díj)

0 0 0 0 0 0

026 73MA092123 Tagszervezéssel kapcsolatos
ügynöki díj (megbízási díj)

0 0 0 0 0 0

027 73MA092124 Pénztári tisztségviselõk
tiszteletdíja

6 360 0 6 360 6 276 0 6 276

028 73MA092125 Egyéb, állományba nem
tartozók munkadíja

30 0 30 30 0 30

029 73MA0922 Személyi jellegû egyéb
kifizetések

740 0 740 830 0 830

030 73MA0923 Bérjárulékok 3 498 0 3 498 3 757 0 3 757

031 73MA093 Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0

032 73MA094 Mûködéssel kapcsolatos
egyéb ráfordítások

9 134 0 9 134 11 851 0 11 851

033 73MA0941 Felügyelettel kapcsolatos
ráfordítások

9 133 0 9 133 9 564 0 9 564

034 73MA0942 Garancia Alappal kapcsolatos
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

035 73MA0943 Mûködési céltartalékképzés
jövõbeni kötelezettségre

0 0 0 0 0 0

036 73MA0944 Egyéb ráfordítások 1 0 1 2 287 0 2 287

037 73MA10 Szokásos mûködési
tevékenység eredménye
(73MA08–73MA09) (+/–)

–51 722 0 –51 722 –28 853 0 –28 853

038 73MA11 Nem befektetési célú
tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések értékvesztése,
visszaírása (+/–)

0 0 0 0 0 0

039 73MA12 Kapott kamatok, kamat
jellegû bevételek

9 114 0 9 114 5 521 0 5 521

040 73MA121 Tartósan adott kölcsönök,
lakáscélú kölcsönök után
kapott kamat

0 0 0 0 0 0

041 73MA122 Pénzügyileg realizált kamat,
kamatjellegû bevétel

9 114 0 9 114 5 521 0 5 521
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

042 73MA123 Hitelviszonyt megtestesítõ
kamatozó értékpapír
vételárában lévõ kamat (–)

0 0 0 0 0 0

043 73MA13 Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

044 73MA14 Befektetési jegyek realizált
hozama

0 0 0 0 0 0

045 73MA15 Kapott osztalékok és
részesedések

0 0 0 0 0 0

046 73MA16 Pénzügyi mûveletek egyéb
realizált bevételei

0 0 0 0 0 0

047 73MA17 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

0 0 0 0 0 0

048 73MA171 Idõarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

049 73MA172 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

050 73MA173 Devizaárfolyam-változásból
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

051 73MA1731 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

052 73MA1732 Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

053 73MA174 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

054 73MA1741 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

055 73MA1742 Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség (–)

0 0 0 0 0 0

056 73MA18 Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából
származó bevételek

0 0 0 0 0 0

057 73MA19 Befektetési tevékenység
bevételei összesen
(=73MA12+…+73MA18)

9 114 0 9 114 5 521 0 5 521

058 73MA20 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

0 0 0 0 0 0

059 73MA21 Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

0 0 0 0 0 0

060 73MA22 Befektetési jegyek realizált
vesztesége

0 0 0 0 0 0

061 73MA23 Értékelési különbözetbõl
képzett mûködési céltartalék

0 0 0 0 0 0

062 73MA231 Idõarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

063 73MA232 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

064 73MA233 Devizaárfolyam különbözet 0 0 0 0 0 0

065 73MA234 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

066 73MA24 Pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordítása

0 0 0 0 0 0

067 73MA25 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

068 73MA26 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

45 0 45 39 0 39

069 73MA261 Vagyonkezelõi díjak 0 0 0 0 0 0

070 73MA262 Letétkezelõi díjak 45 0 45 39 0 39

071 73MA263 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

0 0 0 0 0 0

072 73MA27 Befektetési tevékenység
ráfordítási összesen
(=73MA20+…+73MA26)

45 0 45 39 0 39

073 73MA28 Befektetési tevékenység
eredménye
(=73MA19–73MA27) (+/–)

9 069 0 9 069 5 482 0 5 482

074 73MA29 Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0

075 73MA30 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0

076 73MA31 Rendkívüli eredmény
(=73MA29–73MA30) (+/–)

0 0 0 0 0 0

077 73MA32 Mûködés mérleg szerinti
eredménye
(=73MA10+73MA11+
73MA30+73MA31) (+/–)

–42 653 0 –42 653 –23 371 0 –23 371

73MB

Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj 10 854 0 10 854 44 602 0 44 602

002 73MB02 Meg nem fizetett tagdíjak
miatti tartalékképzés (–)

0 0 0 2 949 0 2 949

003 73MB03 Utólag befolyt tagdíjak 0 0 0 0 0 0

004 73MB04 Tagdíjbevételek összesen
(1–2+3)

10 854 0 10 854 41 653 0 41 653

005 73MB05 Szolgáltatási célú egyéb
bevételek

52 0 52 19 993 0 19 993

006 73MB06 Egyéni számlán jóváírt
szolgáltatási célú bevételek
összesen (4+5)

10 906 0 10 906 61 646 0 61 646

007 73MB07 Egyéni számlán elszámolt
szolgáltatási célú egyéb
ráfordítások

52 0 52 19 993 0 19 993

008 73MB08 Kapott kamatok, kamat
jellegû bevételek

529 706 0 529 706 863 146 0 863 146
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

009 73MB081 Pénzügyileg realizált kamat,
kamatjellegû bevétel

944 606 0 944 606 1 069 122 0 1 069 122

010 73MB082 Hitelviszonyt megtestesítõ
kamatozó értékpapír
vételárában lévõ kamat (–)

414 900 0 414 900 205 976 0 205 976

011 73MB09 Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)

508 382 0 508 382 657 231 0 657 231

012 73MB10 Befektetési jegyek realizált
hozama

365 302 0 365 302 383 660 0 383 660

013 73MB11 Kapott osztalékok és
részesedések

225 731 0 225 731 201 826 0 201 826

014 73MB12 Pénzügyi mûveletek egyéb
realizált bevételei

157 951 0 157 951 42 592 0 42 592

015 73MB13 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

1 100 253 0 1 100 253 233 044 0 233 044

016 73MB131 Idõarányosan járó kamat 272 480 0 272 480 –10 355 0 –10 355

017 73MB132 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

018 73MB133 Devizaárfolyam-változásból
adódó értékkülönbözet

756 790 0 756 790 184 030 0 184 030

019 73MB1331 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

550 509 0 550 509 187 679 0 187 679

020 73MB1332 Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

–206 281 0 –206 281 3 649 0 3 649

021 73MB134 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

70 983 0 70 983 59 369 0 59 369

022 73MB1341 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

470 318 0 470 318 178 039 0 178 039

023 73MB1342 Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

399 335 0 399 335 118 670 0 118 670

024 73MB14 Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából
származó bevételek

0 0 0 0 0 0

025 73MB15 Befektetési tevékenység
bevételei összesen
(10+...+16)

2 887 325 0 2 887 325 2 381 499 0 2 381 499

026 73MB151 Egyéni számlákat megilletõ
hozambevételek

2 887 325 0 2 887 325 2 381 499 0 2 381 499

027 73MB1511 Egyéni számlákat megilletõ
realizált hozam

1 787 072 0 1 787 072 2 148 455 0 2 148 455

028 73MB1512 Egyéni számlákat megilletõ
értékelési különbözet

1 100 253 0 1 100 253 233 044 0 233 044

029 73MB152 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ hozambevételek

0 0 0 0 0 0

030 73MB1521 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ realizált hozam

0 0 0 0 0 0

031 73MB1522 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ értékelési
különbözet

0 0 0 0 0 0

032 73MB16 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

033 73MB17 Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

69 316 0 69 316 86 872 0 86 872

034 73MB18 Befektetési jegyek realizált
vesztesége

63 747 0 63 747 0 0 0

035 73MB19 Pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordítása

221 481 0 221 481 40 375 0 40 375

036 73MB20 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

037 73MB21 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

64 901 0 64 901 68 326 0 68 326

038 73MB211 Vagyonkezelõi díjak 52 030 0 52 030 59 031 0 59 031

039 73MB212 Letétkezelõi díjak 6 007 0 6 007 6 790 0 6 790

040 73MB213 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

6 864 0 6 864 2 505 0 2 505

041 73MB22 Befektetési tevékenység
ráfordításai összesen
(16+...+21)

419 445 0 419 445 195 573 0 195 573

042 73MB221 Egyéni számlákat terhelõ
befektetéssel kapcsolatos
ráfordítások

419 445 0 419 445 195 573 0 195 573

043 73MB222 Szolgáltatási tartalékot
terhelõ befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

0 0 0 0 0 0

044 73MB23 Befektetési tevékenység
eredménye (15–22) (+/–)

2 467 880 0 2 467 880 2 185 926 0 2 185 926

045 73MB231 Egyéni számlákon jóváírható
nettó hozam

1 367 627 0 1 367 627 1 952 882 0 1 952 882

046 73MB232 Egyéni számlákon jóváírható
értékelési különbözet

1 100 253 0 1 100 253 233 044 0 233 044

047 73MB233 Szolgáltatási tartalékba
helyezhetõ nettó hozam

0 0 0 0 0 0

048 73MB234 Szolgáltatási tartalékba
helyezhetõ értékelési
különbözet

0 0 0 0 0 0

049 73MB24 Fedezeti céltartalékképzés
(6–7+/–23) (–)

2 478 734 0 2 478 734 2 227 579 0 2 227 579

050 73MB241 Egyéni számlákon a
szolgáltatási célú bevételek
és ráfordítások
különbözetének összegében

10 854 0 10 854 41 653 0 41 653

051 73MB242 Egyéni számlákon jóváírt
nettó hozamból

1 367 627 0 1 367 627 1 952 882 0 1 952 882

052 73MB243 Egyéni számlákon jóváírt
értékelési különbözet

1 100 253 0 1 100 253 233 044 0 233 044

053 73MB2431 Idõarányosan járó kamat 272 480 0 272 480 –10 355 0 –10 355

054 73MB2432 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

055 73MB2433 Devizaárfolyam
különbözetekbõl

756 790 0 756 790 184 030 0 184 030

056 73MB2434 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözetbõl

70 983 0 70 983 59 369 0 59 369

057 73MB244 Szolgáltatási tartalékon
jóváírt nettó hozamból

0 0 0 0 0 0

058 73MB245 Szolgáltatási tartalékon
jóváírt értékelési
különbözetbõl

0 0 0 0 0 0

059 73MB2451 Idõarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

060 73MB2452 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

061 73MB2453 Devizaárfolyam
különbözetbõl

0 0 0 0 0 0

062 73MB2454 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

73MCA

Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 0 0 0

002 73MCA02 Meg nem fizetett tagdíjak
miatti tartalékképzés (–)

0 0 0 0 0 0

003 73MCA03 Utólag befolyt tagdíjak 0 0 0 0 0 0

004 73MCA04 Tagdíjbevételek összesen
(1–2+3)

0 0 0 0 0 0

005 73MCA05 Likviditási és kockázati célú
egyéb bevételek

0 0 0 24 0 24

006 73MCA06 Likviditási és kockázati célú
egyéb ráfordítások

0 0 0 99 99

007 73MCA07 Kapott (járó) kamatok, kamat
jellegû bevételek

2 784 0 2 784 760 0 760

008 73MCA071 Pénzügyileg realizált kamat,
kamat jellegû bevétel

2 784 0 2 784 760 0 760

009 73MCA072 Hitelviszonyt megtestesítõ
kamatozó értékpapírok
vételárában lévõ kamat (–)

0 0 0 0 0 0

010 73MCA08 Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség) (+)

0 0 0 0 0 0

011 73MCA09 Befektetési jegyek realizált
hozama

0 0 0 0 0 0

012 73MCA10 Kapott osztalékok és
részesedések

0 0 0 0 0 0

013 73MCA11 Pénzügyi mûveletek egyéb
bevételei

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

014 73MCA12 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

0 0 0 0 0 0

015 73MCA121 Idõarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

016 73MCA122 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

017 73MCA123 Devizaárfolyam-változásból
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

018 73MCA1231 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

019 73MCA1232 Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

020 73MCA124 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

021 73MCA1241 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

022 73MCA1242 Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

023 73MCA13 Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából
származó bevételek

0 0 0 0 0 0

024 73MCA14 Befektetési tevékenység
bevételei összesen (7+...+13)

2 784 0 2 784 760 0 760

025 73MCA141 Likviditási és kockázati célú
pénzeszközök befektetésével
kapcsolatos bevételek

660 0 660 514 0 514

026 73MCA142 Azonosítatlan (függõ)
befizetések befektetésével
kapcsolatos bevételek

2 124 0 2 124 246 0 246

027 73MCA15 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

0 0 0 0 0 0

028 73MCA16 Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

0 0 0 0 0 0

029 73MCA17 Befektetési jegyek realizált
vesztesége

0 0 0 0 0 0

030 73MCA18 Pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordítása

0 0 0 0 0 0

031 73MCA19 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

032 73MCA20 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

12 0 12 5 0 5

033 73MCA201 Vagyonkezelõi díjak 0 0 0 0 0 0

034 73MCA202 Letétkezelõi díjak 12 0 12 5 0 5

035 73MCA203 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

0 0 0 0 0 0

036 73MCA21 Befektetési tevékenység
ráfordításai összesen
(15+...+20)

12 0 12 5 0 5
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

037 73MCA211 Likviditási és kockázati célú
pénzeszközök befektetésével
kapcsolatos ráfordítások

3 0 3 4 0 4

038 73MCA212 Azonosítatlan (függõ)
befizetések befektetésével
kapcsolatos ráfordítások

9 0 9 1 0 1

039 73MCA22 Befektetési tevékenység
eredménye (16–23) (+/–)

2 772 2 772 755 755

040 73MCA23 Likviditási és kockázati
céltartalékképzés (6+7–8+24)
(–)

2 772 0 2 772 680 0 680

041 73MCA231 Demográfiai kockázatokra 0 0 0 0 0 0

042 73MCA232 Saját tevékenységi
kockázatokra

0 0 0 0 0 0

043 73MCA233 Azonosítatlan (függõ)
befizetések hozama

2 115 0 2 115 245 0 245

044 73MCA234 Egyéb kockázatokra 657 0 657 435 0 435

045 73MCA235 Értékelési különbözetbõl
képzett likviditási céltartalék

0 0 0 0 0 0

046 73MCA2351 Idõarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

047 73MCA2352 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

048 73MCA2353 Devizaárfolyam
különbözetek

0 0 0 0 0 0

049 73MCA2354 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözetek

0 0 0 0 0 0

Független könyvvizsgálói jelentés
a Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyûlése részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénztár 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves be-

számoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ végösszege

30 499 667 ezer Ft; a mûködés mérleg szerinti eredménye 23 371 ezer Ft veszteség, a fedezeti céltartalék záró állománya

29 875 222 ezer Ft, míg a likviditási céltartalék értéke 35 143 ezer Ft –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredmény-

kimutatásból, valamint a számviteli politika elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítõ mellékletbõl áll.

A vezetés felelõssége az éves beszámolóért

A vezetés felelõs az éves beszámolónak a számviteli törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban történõ

elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsõ kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy le-

hetõvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredõ lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelõssége

A mi felelõsségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar nemzeti könyv-

vizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelmé-

nyeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy

az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszá-

molóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából

eredõ, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor

a könyvvizsgáló az éves beszámoló Pénztár általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ kontrollt azért mér-

legeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért,
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hogy a Pénztár belsõ kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá

az alkalmazott számviteli politikák megfelelõségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerûségének, valamint az

éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk

megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénz-

tár 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetérõl, valamint az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó jövedelmi

helyzetérõl a számviteli törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban.

Az üzleti jelentésrõl készült jelentés

Elvégeztük a Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénztár mellékelt üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelõs az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli el-

vekkel összhangban történõ elkészítéséért. A mi felelõsségünk ezen üzleti jelentés és a 2015. december 31-re vonatkozó éves pénz-

tári beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló

összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból leveze-

tett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a Budapest Országos Kötelezõ Magánnyugdíjpénztár üzleti jelentése a 2015. évi pénztári beszámoló adataival

összhangban van.

Budapest, 2016. május 6.

Karikás Judit Karikás Judit

Circulum Audit Kft. (002121) Kamarai tag könyvvizsgáló (006234)

(Tpt-002121/04) (Ept-006234/04)
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CIMBORA Nyugdíjpénztár

1.

Megnevezés
Év

1999 2000 2001 2002 2003

Mûködési célú eszközök E Ft 4 686 4 935 6 722 7 677 7 113
Fedezeti tartalékok E Ft 236 683 328 887 443 615 573 283 702 877
ebbõl: egyéni számlák tartaléka E Ft 236 683 328 887 443 615 573 283 702 877
ebbõl: szolgáltatási számlák tartaléka E Ft – – – – –
Likviditási tartalékok E Ft 5 495 6 825 7 914 9 156 10 246
Hozamráta a pénztár egészére % 17,06 7,07 9,52 9,78 5,33
Referenciaindex % 10,24 4,06
Vagyon 246 864 340 647 458 251 590 116 720 236

Megnevezés
Év

2004 2005 2006 2007 2008

Tartalék tõke E Ft 8 463 9 444 10 351 11 328 10 101
Fedezeti tartalékok E Ft 888 826 1 042 812 1 245 396 1 415 100 1 434 310
ebbõl: egyéni számlák tartaléka E Ft 888 826 1 042 812 1 245 396 1 415 100 1 434 310
ebbõl: szolgáltatási számlák tartaléka E Ft – – – – –
Likviditási tartalékok E Ft 11 828 12 301 13 340 16 195 17 074
Hozamráta a pénztár egészére % 12,94 8,58 8,69 7,53 –3,26
Referenciaindex % 12,61 8,61 8,12 6,69 –5,07
Vagyon 909 117 1 064 557 1 269 087 1 442 623 1 461 485

Megnevezés
Év

2009 2010 2011 2012 2013

Tartalék tõke E Ft 11 016 10 206 5 746 8 796 11 252
Fedezeti tartalékok E Ft 1 646 779 1 799 397 1 845 172 2 005 786 2 240 718
ebbõl: egyéni számlák tartaléka E Ft 1 646 779 1 799 397 1 845 172 2 005 786 2 240 718
ebbõl: szolgáltatási számlák tartaléka E Ft – – – – –
Likviditási tartalékok E Ft 19 581 20 981 21 805 23 809 25 526
Hozamráta a pénztár egészére % 11,45 5,76 4,71 8,77 11,43
Referenciaindex % 5,60 4,70 4,10 5,00 0,40
Vagyon 1 677 376 1 830 584 1 872 723 2 038 391 2 277 496

Megnevezés
Év

2014 2015

Mûködési tartalék E Ft 9 064 14 388
Fedezeti tartalékok E Ft 2 304 324 2 270 001
ebbõl: egyéni számlák tartaléka E Ft 2 304 324 2 270 001
ebbõl: szolgáltatási számlák tartaléka E Ft – –
Likviditási tartalékok E Ft 26 075 27 251
Hozamráta a pénztár egészére % 5,85 4,77
Referenciaindex % –0,90 0,90
Vagyon 2 339 463 2 311 640

2.

Megnevezés 2014. 12. 31. 2015. 12. 31.

Taglétszám (fõ) 361 343

3.

2015.01.01.-2015.12.31. %

Fedezeti tartalék 99
Mûködési tartalék 0,5
Likviditási tartalék 0,5
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4.

Megnevezés 2014. 12. 31. 2015. 12. 31.

Pénztár vagyona E Ft 2 339 463 2 311 640

5.

Eszközcsoport piaci értéken
%-os megoszlás
2014. 12. 31-én

%-os megoszlás
2015. 12. 31-én

Bankszámlák, KP 6,84 13,77
Lekötött betétek – –
Magyar Állampapír 48,35 44,62
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 9,14 5,40
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény – 11,26
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 10,65 2,64
Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott részvény

3,09 3,12

Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

0,92 0,09

Magyar befektetési jegy 17,03 18,35
Külföldi befektetési jegy 1,34 0,75
Hazai jelzáloglevél 2,64 –
Összesen 100,00 100,00

6.

A Cimbora Nyugdíjpénztár a befektetett eszközök alábbi összetételét tartja kívánatosnak:

Megnevezés Minimum Célarány Maximum

OECD tagországban kibocsátott állampapírok 25% 70% 100%
OECD tagországokban bejegyzett vállalatok, hitelintézetek, önkormányzatok által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvények, illetve OECD tagországban bejegyzett jelzálog-hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

0% 10% 40%

OECD tagországban, illetve OECD tagországon kívül kibocsátott tõzsdei részvény, illetve
OECD tagországban és OECD tagországon kívül kibocsátott nyilvános befektetési alapok

0% 20% 40%

Határidõs ügyletek (fedezeti, arbitrázs) nyitott pozícióinak összértéke 0% 0% 10%
Folyószámla, lekötött betét 0% 0% 10%

A pénztár portfóliójában található befektetett eszközök összetételének meghatározása a mindenkor hatályos 281/2001. (XII. 26.)

Korm. rendeletben foglaltak, illetve annak aktuális módosításai alapján történik. A befektetett eszközök minimum, maximum érté-

keit tekintve a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak az irányadók.

A pénztár referencia hozama megegyezik az üzleti év alatt az év/év (december/december) infláció értékével.

7.

Megnevezés Bruttó hozam Nettó hozam Referenciahozam

2005 9,04% 8,58% 8,61%
2006 9,22% 8,69% 8,12%
2007 7,94% 7,53% 6,69%
2008 –2,89% –3,26% –5,07%
2009 11,85% 11,45% 5,60%
2010 6,10% 5,76% 4,70%
2011 5,13% 4,71% 4,10%
2012 9,16% 8,77% 5,01%
2013 11,86% 11,43% 0,40%
2014 6,25% 5,85% –0,90%
2015 5,20% 4,77% 0,90%
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Megnevezés Évek Bruttó Nettó

Hozamráta 2015. 5,1966% 4,7673%
Referenciahozam 2015. 0,9000% infláció alapú

index
15 éves átlagos referenciahozam 2001–2015. 4,9191% tõkepiaci/infláció-

alapú index
15 éves átlaghozam 2001–2015. 7,8054% 7,3865%
10 éves vagyonnövekedési mutató 2001–2015. 6,5556%

* A 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelõi teljesítményt jellemzi.
** A vagyonnövekedési mutató a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.

Éves jelentés 2015. 1. 1.–2015. 12. 31.

73OME

MÉRLEG – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+,–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+,–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN

2 344 746 – 2 344 746 2 316 049 – 2 316 049

002 73OME11 A) Befektetett eszközök 2 736 – 2 736 3 324 – 3 324

003 73OME111 I. Immateriális javak 2 736 – 2 736 3 324 – 3 324

004 73OME1111 1. Vagyoni értékû jogok 2 736 – 2 736 3 324 – 3 324

005 73OME1112 2. Szellemi termékek – – – – – –

006 73OME111 3. Immateriális javakra
adott elõlegek

– – – – – –

007 73OME1114 4. Immateriális javak
értékhelyesbítése

– – – – – –

008 73OME112 II. Tárgyi eszközök – – – – – –

009 73OME1121 1. Mûködtetett ingatlanok
és a kapcsolódó vagyoni
értékû jogok

– – – – – –

010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú
ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékû jogok

– – – – – –

011 73OME1123 3. Gépek, berendezések,
felszerelések, jármûvek

– – – – – –

012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások – – – – – –

013 73OME1125 5. Beruházásokra adott
elõlegek

– – – – – –

014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök
értékelési különbözete

– – – – – –

015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

– – – – – –

016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi
eszközök

– – – – – –

017 73OME1131 1. Egyéb tartós
részesedések

– – – – – –

018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott
kölcsön

– – – – – –

019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok

– – – – – –

020 73OME11331 3.1. Kötvények – – – – – –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+,–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+,–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

021 73OME11332 3.2. Állampapírok – – – – – –

022 73OME11333 3.3. Befektetési jegyek – – – – – –

023 73OME11334 3.4. Jelzáloglevél – – – – – –

024 73OME11335 3.5. Egyéb értékpapírok – – – – – –

025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi
eszközök értékelési
különbözete

– – – – – –

026 73OME12 B) Forgóeszközök 2 342 010 – 2 342 010 2 312 725 – 2 312 725

027 73OME121 I. Készletek – – – – – –

028 73OME1211 1. Anyagok – – – – – –

029 73OME1212 2. Áruk – – – – – –

030 73OME1213 3. Készletekre adott
elõlegek

– – – – – –

031 73OME1214 4. Áruk értékelési
különbözete

– – – – – –

032 73OME122 II. Követelések 1 241 – 1 241 287 – 287

033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 1 241 – 1 241 287 – 287

034 73OME1222 2. Követelések
áruszállításból és
szolgáltatásból (vevõk)

– – – – – –

035 73OME1223 3. Tagi kölcsön – – – – – –

036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe
adásából származó
követelés

– – – – – –

037 73OME1225 5. Egyéb követelések – – – – – –

038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe
adásából származó
követelés értékelési
különbözete

– – – – – –

039 73OME123 III. Értékpapírok 2 180 674 – 2 180 674 1 993 985 – 1 993 985

040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 151 063 – 151 063 540 990 – 540 990

041 73OME1232 2. Forgatási célú
hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok

1 949 201 – 1 949 201 1 344 004 – 1 344 004

042 73OME12321 2.1. Kötvények 372 690 – 372 690 331 596 – 331 596

043 73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más
állampapírok

1 107 147 – 1 107 147 1 012 408 – 1 012 408

044 73OME12323 2.3. Befektetési jegyek 411 756 – 411 756 – – –

045 73OME12324 2.4. Jelzáloglevél 57 608 – 57 608 – – –

046 73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok – – – – – –

047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési
különbözete

80 410 – 80 410 108 991 – 108 991

048 73OME1234 4. Határidõs ügyletek
értékelési különbözete

– – – – – –

049 73OME124 IV. Pénzeszközök 160 095 – 160 095 318 453 – 318 453

050 73OME1241 1. Pénztárak 308 – 308 265 – 265

051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási
betétszámla

83 192 – 83 192 186 507 – 186 507

052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla – – – – – –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+,–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+,–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

053 73OME1244 4. Rövid lejáratú
bankbetétek

– – – – – –

054 73OME1245 5. Devizaszámla 76 595 – 76 595 131 681 – 131 681

055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési
különbözete

– – – – – –

056 73OME13 C) Aktív idõbeli
elhatárolások

– – – – – –

057 73OME131 1. Bevételek aktív idõbeli
elhatárolása

– – – – – –

058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások
idõbeli elhatárolása

– – – – – –

73OMF

Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

2 344 746 – 2 344 746 2 316 049 – 2 316 049

002 73OMF11 D) Saját tõke 8 908 – 8 908 14 268 – 14 268

003 73OMF111 I. Induló tõke – – – – – –

004 73OMF1111 1. Mûködés fedezetének
induló tõkéje

– – – – – –

005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás
fedezetének induló
tõkéje

– – – – – –

006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló
tõke

– – – – – –

007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói
támogatások (–)

– – – – – –

008 73OMF113 III. Tartalék tõke 11 252 – 11 252 8 908 – 8 908

009 73OMF114 IV. Mûködés és kiegészítõ
vállalkozási tevékenység
mérleg szerinti
eredménye

–2 344 – –2 344 5 360 – 5 360

010 73OMF115 V. Értékelési tartalék – – – – – –

011 73OMF12 E) Céltartalékok 2 331 630 – 2 331 630 2 297 550 – 2 297 550

012 73OMF121 I. Mûködési céltartalék 156 – 156 120 – 120

013 73OMF1211 1. Jövõbeni
kötelezettségekre képzett
céltartalék

– – – – – –

014 73OMF1212 2. Mûködési portfólió
értékelési
különbözetébõl képzett
céltartalék

156 – 156 120 – 120

015 73OMF12121 Ebbõl: 2.1. Idõarányosan
járó kamat (+)

156 – 156 120 – 120

016 73OMF12122 2.2. Járó osztalék (+) – – – – – –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

017 73OMF12123 2.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

– – – – – –

018 73OMF12124 2.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

– – – – – –

019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 2 304 324 – 2 304 324 2 270 001 – 2 270 001

020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 2 304 324 – 2 304 324 2 270 001 – 2 270 001

021 73OMF12211 1.1. Egyéni számlákon
jóváírt szolgáltatási célú
bevételekbõl képzett
céltartalék

1 335 610 – 1 335 610 1 324 771 – 1 324 771

022 73OMF12212 1.2. Egyéni számlákon
jóváírt realizált
hozambevételekbõl
képzett céltartalék

889 210 – 889 210 836 934 – 836 934

023 73OMF12213 1.3. Egyéni számlákon
jóváírt értékelési
különbözet

79 504 – 79 504 108 296 – 108 296

024 73OMF122131 Ebbõl:
1.3.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

11 373 – 11 373 9 151 – 9 151

025 73OMF122132 1.3.2. Járó osztalék (+) – – – – – –

026 73OMF122133 1.3.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

52 509 – 52 509 62 945 – 62 945

027 73OMF122134 1.3.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

15 622 – 15 622 36 200 – 36 200

028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon – – – – – –

029 73OMF12221 2.1. Szolgáltatási
tartalékon kimutatott
fedezeti céltartalék

– – – – – –

030 73OMF12222 2.2. Szolgáltatási
tartalékon jóváírt realizált
hozambevételekbõl
képzett céltartalék

– – – – – –

031 73OMF12223 2.3. Szolgáltatási
tartalékon jóváírt
értékelési különbözet

– – – – – –

032 73OMF122231 Ebbõl:
2.3.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

– – – – – –

033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) – – – – – –

034 73OMF122233 2.3.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

– – – – – –

035 73OMF122234 2.3.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

– – – – – –

036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 26 075 – 26 075 27 251 – 27 251

037 73OMF1231 1. Likviditási portfólió
értékelési különbözete

750 – 750 575 – 575

038 73OMF12311 Ebbõl: 1.1. Idõarányosan
járó kamat (+)

750 – 750 575 – 575

039 73OMF12312 1.2. Járó osztalék (+) – – – – – –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

040 73OMF12313 1.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

– – – – – –

041 73OMF12314 1.4 Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

– – – – – –

042 73OMF1232 2. Egyéb likviditási
célokra

25 325 – 25 325 26 676 – 26 676

043 73OMF1233 3. Azonosítatlan
befizetések befektetési
hozamának tartaléka

– – – – – –

044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett
tagdíjak tartaléka

1 075 – 1 075 178 – 178

045 73OMF1241 1. Mûködési célú tagdíjak
tartaléka

5 – 5 1 – 1

046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak
tartaléka

1 065 – 1 065 176 – 176

047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak
tartaléka

5 – 5 1 – 1

048 73OMF13 F) Kötelezettségek 3 192 – 3 192 2 961 – 2 961

049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek

– – – – – –

050 73OMF132 II. Rövid lejáratú
kötelezettségek

3 192 – 3 192 2 961 – 2 961

051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni
kötelezettségek

– – – – – –

052 73OMF1322 2. Kötelezettség
áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

– – – – – –

053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és
kölcsönök

– – – – – –

054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

3 192 – 3 192 2 961 – 2 961

055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függõ
befizetések

– – – – – –

056 73OMF13251 5.1. munkáltatóhoz
rendelhetõ függõ
befizetések

– – – – – –

057 73OMF13252 5.2. munkáltatóhoz nem
rendelhetõ függõ
befizetések

– – – – – –

058 73OMF13253 5.3. pénztártaghoz nem
rendelhetõ függõ
befizetések

– – – – – –

059 73OMF14 G) Passzív idõbeli
elhatárolások

1 016 – 1 016 1 270 – 1 270

060 73OMF141 1. Bevételek passzív
idõbeli elhatárolása

– – – – – –

061 73OMF142 2. Költségek és
ráfordítások idõbeli
elhatárolása

1 016 – 1 016 1 270 – 1 270

062 73OMF143 3. Halasztott bevételek – – – – – –
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73OA

Eredménykimutatás – Pénztár mûködési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 45 – 45 43 – 43

002 73OA02 Munkáltatói
tagdíj-hozzájárulás

101 – 101 130 – 130

003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak
miatt tartalékképzés (–)

13 – 13 17 – 17

004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 9 – 9 21 – 21

005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen
(1+2+3+4)

142 – 142 177 – 177

006 73OA06 Tagok egyéb befizetései – – – – – –

007 73OA07 Mûködési célra kapott
rendszeres támogatás

15 000 – 15 000 20 000 – 20 000

008 73OA08 Mûködési célra juttatott
eseti adomány

– – – – – –

009 73OA09 Egyéb bevételek – – – 1 – 1

010 73OA10 Mûködési célú bevételek
(5+6+7+8+9)

15 142 – 15 142 20 178 – 20 178

011 73OA11 Mûködéssel kapcsolatos
ráfordítások

13 694 – 13 694 15 062 – 15 062

012 73OA111 Anyagjellegû ráfordítások 4 592 – 4 592 4 981 – 4 981

013 73OA1111 Anyagköltség – – – – – –

014 73OA1112 Igénybe vett
szolgáltatások

2 946 – 2 946 3 359 – 3 359

015 73OA11121 Adminisztrációs és
nyilvántartási feladatokat
ellátó szervezetnek
fizetett díj (számla
alapján)

1 560 – 1 560 1 800 – 1 800

016 73OA11122 Tagszervezéssel
kapcsolatos ügynöki díj
(számla alapján)

– – – – – –

017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja
(számla alapján)

1 270 – 1 270 1 270 – 1 270

018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla
alapján)

– – – – – –

019 73OA11125 Szaktanácsadás díja
(számla alapján)

– – – – – –

020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-,
propaganda-
és reklámköltség

116 – 116 289 – 289

021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások
költsége

1 646 – 1 646 1 622 – 1 622

022 73OA112 Személyi jellegû
ráfordítások

7 038 – 7 038 8 594 – 8 594

023 73OA1121 Bérköltség 5 660 – 5 660 6 780 – 6 780

024 73OA11211 Állományba tartozó
pénztári alkalmazottak
munkabére

– – – 3 720 – 3 720

025 73OA11212 Állományba nem tartozók
munkadíja

5 660 – 5 660 3 060 – 3 060
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási
díj)

– – – – – –

027 73OA112122 Szaktanácsadás díja
(megbízási díj)

– – – – – –

028 73OA112123 Tagszervezéssel
kapcsolatos ügynöki díj
(megbízási díj)

– – – – – –

029 73OA112124 Pénztári tisztségviselõk
tiszteletdíja

1 740 – 1 740 3 060 – 3 060

030 73OA112125 Egyéb, állományba nem
tartozók munkadíja

3 920 – 3 920 – – –

031 73OA1122 Személyi jellegû egyéb
kifizetések

– – – – – –

032 73OA1123 Bérjárulékok 1 378 – 1 378 1 814 – 1 814

033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 1 379 – 1 379 809 – 809

034 73OA114 Mûködéssel kapcsolatos
egyéb ráfordítások

685 – 685 678 – 678

035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos
ráfordítások

685 – 685 678 – 678

036 73OA1142 Mûködési
céltartalékképzés
jövõbeni
kötelezettségekre

– – – – – –

037 73OA1143 Egyéb ráfordítások – – – – – –

038 73OA12 Szokásos mûködési
tevékenység eredménye
(10–11) (+/–)

1 448 – 1 448 5 116 – 5 116

039 73OA13 Nem befektetési célú
tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések
értékvesztése, visszaírása
(+/–)

– – – – – –

040 73OA14 Kapott (járó) kamatok,
kamat jellegû bevételek

–57 – –57 259 – 259

041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök,
lakáscélú kölcsönök után
kapott (járó) kamat

– – – – – –

042 73OA142 Pénzügyileg realizált
kamat, kamatjellegû
bevétel

4 – 4 259 – 259

043 73OA143 Hitelviszonyt
megtestesítõ kamatozó
értékpapír vételárában
lévõ kamat (–)

61 – 61 – – –

044 73OA15 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok
nyereségjellegû
különbözete
(árfolyamnyereség)

– – – – – –

045 73OA16 Befektetési jegyek
realizált hozama

– – – – – –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

046 73OA17 Kapott osztalékok
és részesedések

– – – – – –

047 73OA18 Pénzügyi mûveletek
egyéb realizált bevételei

– – – – – –

048 73OA19 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

156 – 156 –36 – –36

049 73OA191 Idõarányosan járó kamat 156 – 156 –36 – –36

050 73OA192 Járó osztalék – – – – – –

051 73OA193 Devizaárfolyam-
változásból adódó
értékkülönbözet

– – – – – –

052 73OA1931 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

– – – – – –

053 73OA1932 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

– – – – – –

054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

– – – – – –

055 73OA1941 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

– – – – – –

056 73OA1942 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

– – – – – –

057 73OA20 Befektetési célú
ingatlanok
hasznosításából,
eladásából származó
bevételek

– – – – – –

058 73OA21 Befektetési tevékenység
bevételei összesen
(14+...+20)

99 – 99 223 – 223

059 73OA22 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

– – – – – –

060 73OA23 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt
megtestesítõ
értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

3 670 – 3 670 – – –

061 73OA24 Befektetési jegyek
realizált vesztesége

– – – – – –

062 73OA25 Értékelési különbözetbõl
képzett mûködési
céltartalék

156 – 156 –36 – –36

063 73OA251 Idõarányosan járó kamat 156 – 156 –36 – –36

064 73OA252 Járó osztalék – – – – – –

065 73OA253 Devizaárfolyam
különbözet

– – – – – –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

– – – – – –

067 73OA26 Pénzügyi mûveletek
egyéb ráfordítása

43 – 43 – – –

068 73OA27 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

– – – – – –

069 73OA28 Befektetési
tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

22 – 22 15 – 15

070 73OA281 Vagyonkezelõi díjak 8 – 8 5 – 5

071 73OA282 Letétkezelõi díjak 14 – 14 10 – 10

072 73OA283 Befektetési
tevékenységgel
kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

– – – – – –

073 73OA29 Befektetési tevékenység
ráfordítási összesen
(22+...+28)

3 891 – 3 891 –21 – –21

074 73OA30 Befektetési tevékenység
eredménye (21–29) (+/–)

–3 792 – –3 792 244 – 244

075 73OA31 Rendkívüli bevételek – – – – – –

076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások – – – – – –

077 73OA33 Rendkívüli eredmény
(31–32) (+/–)

– – – – – –

078 73OA34 Kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevételei

– – – – – –

079 73OA35 Kiegészítõ vállalkozási
tevékenység ráfordításai

– – – – – –

080 73OA36 Kiegészítõ vállalkozási
tevékenység adózás elõtti
eredménye (34–35)

– – – – – –

081 73OA37 Adófizetési kötelezettség
(–)

– – – – – –

082 73OA38 Mûködés és kiegészítõ
vállalkozási tevékenység
mérleg szerinti
eredménye
(12+/–13+/–30+/–33+/–
36-37) (+/–)

–2 344 – –2 344 5 360 – 5 360

73OB

Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 8 912 – 8 912 8 574 – 8 574

002 73OB02 Munkáltatói
tagdíj-hozzájárulás

20 040 – 20 040 25 694 – 25 694
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak
miatti tartalékképzés (–)

2 641 – 2 641 3 359 – 3 359

004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 1 870 – 1 870 4 247 – 4 247

005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen
(1+2+3+4)

28 181 – 28 181 35 156 – 35 156

006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 39 955 – 39 955 34 975 – 34 975

007 73OB061 Ebbõl: A tag nyilatkozata
alapján az adóhatóság
által átutalt összeg

8 971 – 8 971 5 310 – 5 310

008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére
kapott rendszeres
támogatás

– – – – – –

009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére
juttatott eseti adomány

– – – – – –

010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb
bevételek

– – – – – –

011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt
szolgáltatási célú
bevételek összesen
(5+6+7+8+9)

68 136 – 68 136 70 131 – 70 131

012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt
szolgáltatási célú egyéb
ráfordítások

– – – – – –

013 73OB12 Kapott kamatok, kamat
jellegû bevételek

56 219 – 56 219 46 382 – 46 382

014 73OB121 Pénzügyileg realizált
kamat, kamatjellegû
bevétel

59 599 – 59 599 47 210 – 47 210

015 73OB122 Hitelviszonyt
megtestesítõ kamatozó
értékpapír vételárában
lévõ kamat (–)

3 380 – 3 380 828 – 828

016 73OB13 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt
megtestesítõ
értékpapírok
nyereségjellegû
különbözete
(árfolyamnyereség)

33 438 – 33 438 56 538 – 56 538

017 73OB14 Befektetési jegyek
realizált hozama

15 676 – 15 676 3 629 – 3 629

018 73OB15 Kapott osztalékok és
részesedések

5 456 – 5 456 3 145 – 3 145

019 73OB16 Pénzügyi mûveletek
egyéb realizált bevételei

7 412 – 7 412 1 711 – 1 711

020 73OB17 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

99 525 – 99 525 28 792 – 28 792

021 73OB171 Idõarányosan járó kamat –10 994 – –10 994 –2 222 – –2 222

022 73OB172 Járó osztalék – – – – – –

023 73OB173 Devizaárfolyam-
változásból adódó
értékkülönbözet

32 385 – 32 385 10 436 – 10 436
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

024 73OB1731 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

32 385 – 32 385 10 436 – 10 436

025 73OB1732 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

– – – – – –

026 73OB174 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

78 134 – 78 134 20 578 – 20 578

027 73OB1741 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

78 134 – 78 134 20 578 – 20 578

028 73OB1742 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

– – – – – –

029 73OB18 Befektetési célú
ingatlanok
hasznosításából,
eladásából származó
bevételek

– – – – – –

030 73OB19 Befektetési tevékenység
bevételei összesen
(12+...+18)

217 726 – 217 726 140 197 – 140 197

031 73OB191 Egyéni számlákat
megilletõ
hozambevételek

217 726 – 217 726 140 197 – 140 197

032 73OB1911 Egyéni számlákat
megilletõ realizált hozam

118 201 – 118 201 111 405 – 111 405

033 73OB1912 Egyéni számlákat
megilletõ értékelési
különbözet

99 525 – 99 525 28 792 – 28 792

034 73OB192 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ
hozambevételek

– – – – – –

035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ realizált hozam

– – – – – –

036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ értékelési
különbözet

– – – – – –

037 73OB20 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

– – – – – –

038 73OB21 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt
megtestesítõ
értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

75 407 – 75 407 9 905 – 9 905

039 73OB22 Befektetési jegyek
realizált vesztesége

870 – 870 – – –

040 73OB23 Pénzügyi mûveletek
egyéb ráfordítása

3 474 – 3 474 12 507 – 12 507
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

041 73OB24 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

– – – – – –

042 73OB25 Befektetési
tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

6 579 – 6 579 6 306 – 6 306

043 73OB251 Vagyonkezelõi díjak 2 411 – 2 411 2 109 – 2 109

044 73OB252 Letétkezelõi díjak 4 168 – 4 168 4 197 – 4 197

045 73OB253 Befektetési
tevékenységgel
kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

– – – – – –

046 73OB26 Befektetési tevékenység
ráfordításai összesen
(20+...+25)

86 330 – 86 330 28 718 – 28 718

047 73OB261 Egyéni számlákat terhelõ
befektetéssel kapcsolatos
ráfordítások

86 330 – 86 330 28 718 – 28 718

048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot
terhelõ befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

– – – – – –

049 73OB27 Befektetési tevékenység
eredménye (19–26) (+/–)

131 396 – 131 396 111 479 – 111 479

050 73OB271 Egyéni számlákon
jóváírható nettó hozam

31 871 – 31 871 82 687 – 82 687

051 73OB272 Egyéni számlákon
jóváírható értékelési
különbözet

99 525 – 99 525 28 792 – 28 792

052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba
helyezhetõ nettó hozam

– – – – – –

053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba
helyezhetõ értékelési
különbözet

– – – – – –

054 73OB28 Fedezeti céltartalék
képzés (10-11+/–27) (–)

199 532 – 199 532 181 610 – 181 610

055 73OB281 Egyéni számlákon a
szolgáltatási célú
bevételek és ráfordítások
különbözetének
összegében

68 136 – 68 136 70 131 – 70 131

056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt
nettó hozamból

31 871 – 31 871 82 687 – 82 687

057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt
értékelési különbözetbõl

99 525 – 99 525 28 792 – 28 792

058 73OB2831 Idõarányosan járó kamat –10 994 – –10 994 –2 222 – –2 222

059 73OB2832 Járó osztalék – – – – – –

060 73OB2833 Devizaárfolyam
különbözetbõl

32 385 – 32 385 10 436 – 10 436

061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó
értékkülönbözetbõl

78 134 – 78 134 20 578 – 20 578
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon
jóváírt nettó hozamból

– – – – – –

063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon
jóváírt értékelési
különbözetbõl

– – – – – –

064 73OB2851 Idõarányosan járó kamat – – – – – –

065 73OB2852 Járó osztalék – – – – – –

066 73OB2853 Devizaárfolyam
különbözetbõl

– – – – – –

067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

– – – – – –

73OC

Eredménykimutatás – Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73OC01 Tagok által fizetett
tagdíj

45 – 45 43 – 43

002 73OC02 Munkáltatói
tagdíj-hozzájárulás

101 – 101 130 – 130

003 73OC03 Meg nem fizetett
tagdíjak miatti
tartalékképzés (–)

13 – 13 17 – 17

004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 9 – 9 21 – 21

005 73OC05 Tagdíjbevételek
összesen (1+2+3+4)

142 – 142 177 – 177

006 73OC06 Tagok egyéb
befizetései

– – – – – –

007 73OC07 Likviditási célra kapott
rendszeres támogatás

– – – – – –

008 73OC08 Likviditási célra
juttatott eseti adomány

– – – – – –

009 73OC09 Likviditási célú egyéb
bevételek

– – – – – –

010 73OC10 Likviditási célú
bevételek összesen
(5+6+7+8+9)

142 – 142 177 – 177

011 73OC11 Likviditási célú egyéb
ráfordítások

– – – – – –

012 73OC12 Kapott kamatok, kamat
jellegû bevételek

–184 – –184 1 245 – 1 245

013 73OC121 Pénzügyileg realizált
kamat, kamatjellegû
bevétel

– – – 1 245 – 1 245

014 73OC122 Hitelviszonyt
megtestesítõ kamatozó
értékpapír vételárában
lévõ kamat (–)

184 – 184 – – –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

015 73OC13 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt
megtestesítõ
értékpapírok
nyereségjellegû
különbözete
(árfolyamnyereség)

2 955 – 2 955 – – –

016 73OC14 Befektetési jegyek
realizált hozama

– – – – – –

017 73OC15 Kapott osztalékok és
részesedések

– – – – – –

018 73OC16 Pénzügyi mûveletek
egyéb realizált
bevételei

– – – – – –

019 73OC17 Értékelési
különbözetben
elszámolt várható
hozam

121 – 121 –175 – –175

020 73OC171 Idõarányosan járó
kamat

750 – 750 –175 – –175

021 73OC172 Járó osztalék – – – – – –

022 73OC173 Devizaárfolyam-
változásból adódó
értékkülönbözet

– – – – – –

023 73OC1731 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

– – – – – –

024 73OC1732 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

– – – – – –

025 73OC174 Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet

–629 – –629 – – –

026 73OC1741 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

– – – – – –

027 73OC1742 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

629 – 629 – – –

028 73OC18 Befektetési célú
ingatlanok
hasznosításából,
eladásából származó
bevételek

– – – – – –

029 73OC19 Befektetési
tevékenység bevételei
összesen (12+...+18)

2 892 – 2 892 1 070 – 1 070

030 73OC191 Likviditási és kockázati
célú pénzeszközök
befektetésével
kapcsolatos bevételek

2 892 – 2 892 1 070 – 1 070
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

031 73OC192 Azonosítatlan
befizetések
befektetésével
kapcsolatos bevételek

– – – – – –

032 73OC20 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû
ráfordítások

– – – – – –

033 73OC21 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt
megtestesítõ
értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

2 329 – 2 329 – – –

034 73OC22 Befektetési jegyek
realizált vesztesége

– – – – – –

035 73OC23 Pénzügyi mûveletek
egyéb ráfordítása

94 – 94 – – –

036 73OC24 Befektetési célú
ingatlanokkal
kapcsolatos
ráfordítások

– – – – – –

037 73OC25 Befektetési
tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

62 – 62 71 – 71

038 73OC251 Vagyonkezelõi díjak 23 – 23 24 – 24

039 73OC252 Letétkezelõi díjak 39 – 39 47 – 47

040 73OC253 Befektetési
tevékenységgel
kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

– – – – – –

041 73OC26 Befektetési
tevékenység
ráfordításai összesen
(20+...+25)

2 485 – 2 485 71 – 71

042 73OC261 Likviditási és kockázati
célú pénzeszközök
befektetésével
kapcsolatos
ráfordítások

2 485 – 2 485 71 – 71

043 73OC262 Azonosítatlan
befizetések
befektetésével
kapcsolatos
ráfordítások

– – – – – –

044 73OC27 Befektetési
tevékenység
eredménye (19–26)
(+/–)

407 – 407 999 – 999

045 73OC28 Likviditási és kockázati
céltartalék képzés
(10–11+/–27) (–)

549 – 549 1 176 – 1 176
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

046 73OC281 Értékelési
különbözetbõl képzett
likviditási céltartalék

121 – 121 –175 – –175

047 73OC2811 Idõarányosan járó
kamat

750 – 750 –175 – –175

048 73OC2812 Járó osztalék – – – – – –

049 73OC2813 Devizaárfolyam
különbözetek

– – – – – –

050 73OC2814 Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözetek

–629 – –629 – – –

051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 428 – 428 1 351 – 1 351

052 73OC283 Azonosítatlan
befizetések befektetési
hozamára

– – – – – –

Független könyvvizsgálói jelentés
a CIMBORA Nyugdíjpénztár közgyûlésének

Az éves pénztári beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a CIMBORA Nyugdíjpénztár 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december

31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 2 316 049 ezer Ft, a fedezeti céltartalék

összege 2 270 001 ezer Ft, saját tõke összege 14 268 ezer Ft – valamint ezen idõpontra végzõdõ évre vonatkozó eredménykimuta-

tásból, melyben a mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 5 360 ezer Ft, valamint a számviteli

politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítõ mellékletbõl áll.

A vezetés felelõssége az éves pénztári beszámolóért

A vezetés felelõs az éves pénztári beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történõ elkészítéséért és valós

bemutatásáért, valamint az olyan belsõ kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetõvé váljon az akár

csalásból, akár hibából eredõ lényeges hibás állításoktól mentes éves pénztári beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelõssége

A mi felelõsségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar nemzeti

könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal

összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a

könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves pénztári beszámoló

mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves pénz-

tári beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves pénztári beszámoló akár csa-

lásból, akár tévedésekbõl eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves pénztári beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása

szempontjából releváns belsõ kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek adott

körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a Pénztár belsõ kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt

mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelõségének és a vezetés által készített számviteli

becslések ésszerûségének, valamint az éves pénztári beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény

megadásához.
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Vélemény

A könyvvizsgálat során a CIMBORA Nyugdíjpénztár 2015. évi éves pénztári beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési

és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján

elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves pénztári beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az ál-

talános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves pénztári beszámoló a CIMBORA Nyugdíjpénztár 2015.

december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésrõl készült jelentés

Elvégeztük a CIMBORA Nyugdíjpénztár mellékelt 2015. évi éves pénztári beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónap-

ra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelõs az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történõ elkészítéséért.

A mi felelõsségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves pénztári beszámoló összhangjának megítélése.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves pénztári beszámoló összhangjának megítélésére korlátozó-

dott és nem tartalmazta egyéb, a Pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a CIMBORA Nyugdíjpénztár 2015. évi üzleti jelentése a CIMBORA Nyugdíjpénztár 2015. évi éves pénztári beszá-

molójának adataival összhangban van.

Csömör, 2016. május 26.

Németh Sándorné Szabó Györgyi

Ügyvezetõ könyvvizsgáló

Audit-System Könyvvizsgáló Kft. (MKVK nyilvántartási szám 002393)

2141 Csömör, Nektár u. 103. (PSZÁF nyilvántartási szám: Ept-002393/04)

(MKVK nyilvántartási szám 000032)

(/PSZÁF nyilvántartási szám: Tpt-00032/04)
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MKB Nyugdíjpénztár

Az MKB Nyugdíjpénztár a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. Törvény (Mpt.) 70. § (6)–(8) bekez-

dései és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. §-nak,

valamint a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.

(XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-nak megfelelõen az alábbiakat teszi közzé:

1. A pénztár mûködésének kezdõ idõpontja: 1998.

Önkéntes nyugdíjpénztár mûködésének kezdete: 1995. november 2.

2. A pénztár választott tisztségviselõi 2015. évben:

Igazgatótanács: Dr. Uzonyi Tamás elnök (2015. 7. 2-ig)

Várszegi Gyula megbízott elnök (2015. 8. 18.–2015. 10. 26.)

Dr. Fekete Zoltán elnök (2015. 10. 26-tól)

Bereczki Zsuzsanna tag (2015. 1. 9-ig)

Dr. Csapó András tag (2015. 10. 26-tól)

Galló Istvánné tag

Kadala Miklós tag

Nagy Viktória tag (2015. 10. 26-tól)

Papp László tag

Patakiné Dr. Gramantik Ildikó tag (2015. 10. 26-tól)

Pethõ Zsolt tag

Sándor Benedek tag (2015. 10. 26-tól)

Simon Gábor tag (2015. 7. 13-ig)

Szabó Balázs tag (2015. 1. 9-ig)

Varga Bertalan tag (2015. 10. 26-tól)

Várszegi Gyula tag

Ellenõrzõ Bizottság: Fülöp Attila elnök

Ács László tag (2015. 10. 21-ig)

Bartha Ákos tag

Steininger Zsolt tag

Szabó Béla tag

Veisz Ákos tag (2015.10.26-tól)

Könyvvizsgáló: Leposa Csilla KPMG Hungária Kft.

3. A magánnyugdíjpénztár taglétszáma:

Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31.

Taglétszám (fõ) 4 397 4 006

4. A magánnyugdíjpénztár bevételeinek megoszlása (ezer Ft-ban):

Tagok által fizetett tagdíj 75 606
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–) 16 357
Utólag befolyt tagdíjak 4 453
Tagdíjbevételek összesen 63 702
Mûködési célra kapott támogatás, adomány 14 668
Pénztári befizetések összesen 78 370
Egyéb bevételek 11 683
Bevételek összesen 90 053

5. Bevételek tartalékok közötti megosztása a tárgyévben:

Fedezeti Mûködési Likviditási

97,50% 2,40% 0,10%
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6. A magánnyugdíjpénztári szolgáltatás:

Szolgáltatás Elõzõ év Tárgyév
Változás
összege

Változás
%-a

Egyösszegû szolgáltatás 6 934 E Ft 0 E Ft –6 934 E Ft –100,00%

7. A magánnyugdíjpénztár mûködési költségei, ráfordításai (ezer Ft-ban):

Költség típusa Elõzõ év Tárgyév Változás%

Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások 73 487 75 681 102,99%
Anyagköltség 619 538 86,91%
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla
alapján)

244 257 105,33%

Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 783 2 032 113,97%
Aktuáriusi díj (számla alapján) 1 554 1 554 100,00%
Szaktanácsadás díja (számla alapján) 297 240 80,81%
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 0 234 –
Egyéb anyagjellegû ráfordítások 17 139 18 369 107,18%
Bérköltség 31 952 32 261 100,97%
Személyi jellegû egyéb kifizetések 2 942 3 198 108,70%
Bérjárulékok 8 673 8 774 101,16%
Értékcsökkenési leírás 2 103 1 756 83,50%
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 6 544 6 363 97,23%
Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások –447 0 0,00%
Egyéb ráfordítások 84 105 125,00%

Egy fõre esõ mûködési költség: 18 892 Ft/fõ

8. A pénztár vagyonkezelõjének neve: MKB Bank Zrt.

9. A pénztár terhére felügyeleti bírságot 2015. évben nem szabtak ki.

10. A pénztár a Garancia Alap szolgáltatását nem vette igénybe.

11. A magánnyugdíjpénztár egésze hozamrátáinak alakulása:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pénztár
egésze

nettó hozamráta (%) 7,04 6,28 –9,32

bruttó hozamráta (%) 7,72 6,92 –8,70

referenciaindex
hozamrátája (%)

7,93 6,58 –13,32

klasszikus
portfólió

nettó hozamráta (%) 10,96 7,86 5,64 9,02 5,47 3,93 3,33

(fedezeti

tartalék)

bruttó hozamráta (%) 11,55 8,48 5,84 9,24 5,67 4,15 3,56

referenciaindex
hozamrátája (%)

14,02 5,48 4,68 8,55 5,49 2,97 2,23

a portfólióba fektetett eszközök
fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)

1 978 334 2 619 801 541 809 719 110 1 427 970 1 941 079 1 854 841

kiegyensú-
lyozott
portfólió

nettó hozamráta (%) 13,56 8,02 1,89 17,34 7,12 9,28 5,05

(fedezeti
tartalék)

bruttó hozamráta (%) 14,20 8,68 2,10 17,56 7,33 9,50 5,28

referenciaindex
hozamrátája (%)

19,15 7,63 1,10 16,34 7,39 8,95 4,25

a portfólióba fektetett eszközök
fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)

12 883 699 15 743 406 2 308 701 2 502 396 3 582 746 5 036 210 4 923 726

növekedési
portfólió

nettó hozamráta (%) 11,20 9,34 0,85 17,42 6,81 10,51 5,61

(fedezeti
tartalék)

bruttó hozamráta (%) 11,85 10,01 1,07 17,56 7,03 10,74 5,85

referenciaindex
hozamrátája (%)

24,89 8,85 –0,42 15,29 6,79 8,69 4,18

a portfólióba fektetett eszközök
fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)

37 891 611 43 927 871 7 495 410 7 685 668 9 197 436 10 909 177 10 443 686

hivatalos fogyasztói árindex (infláció) 3,90 8,00 6,10 4,20 4,90 3,90 5,70 1,70 –0,20 –0,10
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A nettó hozamszámítás alapját a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete határozza meg.

2015. évi hozam
10 éves

átlagos hozam

klasszikus portfólió
Nettó hozamráta 3,33% 4,88%
Referenciahozam 2,23% 4,23%
Vagyonnövekedési mutató 4,99%
2015. 12. 31-i vagyon (Ft) 1 854 841
kiegyensúlyozott portfólió
Nettó hozamráta 5,05% 6,40%
Referenciahozam 4,25% 6,25%
Vagyonnövekedési mutató 7,48%
2015. 12. 31-i vagyon (Ft) 4 923 726
növekedési portfólió
Nettó hozamráta 5,61% 6,35%
Referenciahozam 4,18% 6,53%
Vagyonnövekedési mutató 7,42%
2015. 12. 31-i vagyon (Ft) 10 443 686

12. A tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó, a 2016. 4. 29-én Igazgatótanács által elfogadott befektetési politikában
meghatározott eszközcsoportonként megengedett minimális és maximális %-os megoszlás és a referenciaindex:

Klasszikus portfólió

Eszközcsoport

Minimális részesedés % Maximális részesedés % Referenciaindex

Tárgyév
Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla 0 0 2 10 RMAX RMAX
Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg;

0 0 40 40 RMAX RMAX

Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
(kötvények):

50 50 100 100

Magyar állampapír 50 50 100 100 RMAX RMAX
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet
vállal

0 0 10 10 RMAX RMAX

Külföldi állampapír 0 0 5 5 RMAX RMAX
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizetõ kezességet
vállal

0 0 5 5 RMAX RMAX

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet
– a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 RMAX RMAX

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 5 5 RMAX RMAX

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0 0 20 20 RMAX RMAX

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 5 5 RMAX RMAX

Részvények 0 0 3 4
A Budapesti Értéktõzsdére vagy ás elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0 0 3 4 BUX BUX

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési
értékpapír:

0 0 30 30 * *

Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési
alapot is

0 0 30 30 * *

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is

0 0 5 5 * *
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Eszközcsoport

Minimális részesedés % Maximális részesedés % Referenciaindex

Tárgyév
Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl

Jelzáloglevél 0 0 25 25
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevél

0 0 25 25 CMAX CMAX

Határidõs ügyletek 0 0 25 25 CMAX CMAX
Repó (fordított repó) ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX
Swap ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX

* A befektetési alapokban megtestesülõ befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthetõ referenciaindex kerül alkal-

mazásra.

Kiegyensúlyozott portfólió

Eszközcsoport

Minimális részesedés % Maximális részesedés % Referenciaindex

Tárgyév
Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla 0 0 2 10 RMAX RMAX
lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

0 0 30 30 RMAX RMAX

Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
(kötvények):

50 50 100 100

Magyar állampapír 50 50 100 100 CMAX CMAX
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet
vállal

0 0 10 10 CMAX CMAX

Külföldi állampapír 0 0 25 25 CMAX CMAX
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizetõ kezességet
vállal

0 0 5 5 CMAX CMAX

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet
– a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 CMAX CMAX

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 CMAX CMAX

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0 0 20 20 CMAX CMAX

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 20 20 CMAX CMAX

Részvények 0 0 26 29
A Budapesti Értéktõzsdére vagy ás elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0 0 5 8 BUX BUX

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél
éven belüli, bármely tõzsdére vagy elismert
értékpapír piacra történõ bevezetésére, és a
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya,
vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelõzõ
30 napon belül folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé:

0 0 1 1 BUX BUX

Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

0 0 20 20

Közép-kelet európai régióban nyilvánosan
forgalomba hozott, tõzsdén jegyzett részvény

0 0 5 8 CETOP20 CETOP20
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Eszközcsoport

Minimális részesedés % Maximális részesedés % Referenciaindex

Tárgyév
Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl

Külföldön, OECD országokban $-ban kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott, tõzsdén jegyzett
részvény

0 0 5 8 MSCI ACWI MSCI ACWI

Külföldön, OECD országokban €-ban kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott, tõzsdén jegyzett
részvény

0 0 5 8 Eurostoxx50 Eurostoxx50

Külföldön, az MSCI EM index által lefedett
országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott, tõzsdén jegyzett részvény

0 0 5 9 MSCI EM MSCI EM

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési
értékpapír:

0 0 50 50 * *

Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési
alapot is

0 0 50 50 * *

Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési
alap

0 0 4 4 BIX BIX

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is

0 0 25 25 * *

Külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési alap 0 0 4 4 CMAX BIX
Árupiaci eszközökbe befektetõ alap jegye 0 0 3 3 Rogers

International
Commodity

Rogers
International
Commodity

Egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 0 10 10 * *
Jelzáloglevél 0 0 25 25
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevél

0 0 25 25 CMAX CMAX

Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél

0 0 25 25 CMAX CMAX

Ingatlan 0 0 1 1 BIX BIX
Határidõs ügyletek 0 0 30 30 CMAX CMAX
Opciós ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX
Repó (fordított repó) ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX
Swap ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX
Kockázati tõkealapjegy 0 0 2 2 CMAX CMAX
Egyéb, tõzsdén vagy más szabályozott piacon
jegyzett értékpapír

0 0 5 5 * *

* A befektetési alapokban megtestesülõ befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthetõ referenciaindex kerül alkal-

mazásra.

Növekedési portfólió

Eszközcsoport

Minimális részesedés % Maximális részesedés % Referenciaindex

Tárgyév
Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla 0 0 2 10 RMAX RMAX
Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

0 0 30 30 RMAX RMAX

Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
(kötvények):

50 45 100 100

Magyar állampapír 50 45 100 100 CMAX CMAX
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet
vállal

0 0 10 10 CMAX CMAX

Külföldi állampapír 0 0 30 30 CMAX CMAX
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizetõ kezességet
vállal

0 0 5 5 CMAX CMAX
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Eszközcsoport

Minimális részesedés % Maximális részesedés % Referenciaindex

Tárgyév
Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet –
a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 CMAX CMAX

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 CMAX CMAX

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0 0 20 20 CMAX CMAX

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0 0 20 20 CMAX CMAX

Részvények 0 0 45 47
A Budapesti Értéktõzsdére vagy ás elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0 0 8 10 BUX BUX

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél
éven belüli, bármely tõzsdére vagy elismert
értékpapír piacra történõ bevezetésére, és a
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya,
vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelõzõ
30 napon belül folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé:

0 0 1 1 BUX BUX

Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

0 0 36 36

Közép-kelet európai régióban nyilvánosan
forgalomba hozott, tõzsdén jegyzett részvény

0 0 7 10 CETOP20 CETOP20

Külföldön, OECD országokban $-ban kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott, tõzsdén jegyzett
részvény

0 0 9 11 MSCI ACWI MSCI ACWI

Külföldön, OECD országokban €-ban kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott, tõzsdén jegyzett
részvény

0 0 9 11 Eurostoxx50 Eurostoxx50

Külföldön, az MSCI EM index által lefedett
országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott, tõzsdén jegyzett részvény

0 0 11 12 MSCI EM MSCI EM

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési
értékpapír:

0 0 50 50 * *

Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési
alapot is

0 0 20 20 * *

Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye – ingatlanba fektetõ alap

0 0 8 8 BIX BIX

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is

0 0 35 35 * *

Külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési alap 0 0 4 4 CMAX BIX
Árupiaci eszközökbe befektetõ alap jegye 0 0 5 5 Rogers

International
Commodity

Rogers
International
Commodity

Egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 0 10 10 * *
Jelzáloglevél 0 0 25 25
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevél

0 0 25 25 CMAX CMAX

Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél

0 0 25 25 CMAX CMAX
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Eszközcsoport

Minimális részesedés % Maximális részesedés % Referenciaindex

Tárgyév
Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl
Tárgyév

Tárgyévet
követõ év

2016. 04. 29-tõl

Ingatlan 0 0 2 2 BIX BIX
Határidõs ügyletek 0 0 30 30 CMAX CMAX
Opciós ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX
Repó (fordított repó) ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX
Swap ügyletek 0 0 10 10 CMAX CMAX
Kockázati tõkealapjegy 0 0 4 4 CMAX CMAX

* A befektetési alapokban megtestesülõ befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthetõ referenciaindex kerül alkal-

mazásra.

13. A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:

Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31.

Pénztár vagyona (ezer Ft) 18 176 161 17 452 616

14. A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén:

Eszközcsoport 2015. január 1. 2015. december 31.

Bankszámlák és készpénz összesen 5,33% 2,09%
Pénzforgalmi számla és befektetési számla 1,39% 0,39%
Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 3,94% 1,70%
Értékpapírok összesen 95,21% 98,09%
Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 68,22% 74,44%
Magyar állampapír 61,70% 69,90%
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 4,11% 2,94%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,25% 0,25%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,16% 1,34%
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,00% 0,00%
Részvények 4,39% 4,54%
A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény

4,39% 4,54%

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 22,60% 19,11%
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve
az ingatlanbefektetési alapot

0,07% 0,00%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlanbefektetési
alapot

22,53% 19,11%

Jelzáloglevél 0,00% 0,00%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,00% 0,00%
Határidõs ügyletek –2,16% –7,40%
Követelés értékpapír ügyletekbõl 6,96% 11,69%
Kötelezettség értékpapír ügyletekbõl –5,34% –4,48%

15. Fõbb teljesítménymutatók

Mutatók 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Egy fõre jutó tagdíj-jellegû bevétel Ft/fõ 151 549 2 733 8 030 8 772 9 151 15 162
Egy fõre jutó teljes bevétel Ft/fõ 344 882 147 592 581 861 271 405 452 969 419 594
Egy fõre jutó fedezeti tartalék Ft/fõ (záró létszám) 1 625 677 3 090 223 3 311 163 3 210 854 4 067 839 4 299 069

Budapest, 2016. június

Dr. Kardkovács Kolos

ügyvezetõ igazgató
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Szövetség Nyugdíjpénztár

A Szövetség Nyugdíjpénztár (magán-nyugdíjpénztári ág) 2015. évi befektetéseinek összetétele, gazdálkodását jellemzõ mutatói és

hozamrátái.

1. A pénztár mûködése megkezdésének idõpontja 1998.

2. A pénztár tisztségviselõinek neve és beosztása:

A pénztár Igazgatótanácsa:

Az Igazgatótanács elnöke: Kosztyu Csilla

Az Igazgatótanács tagjai: Balla Szabolcs

Kormos Krisztina

Gulyás Eszter

Pokorny Piroska

Mezõsi Mónika Zsuzsanna

Gálné Geczõ Csilla

A pénztár Ellenõrzõ Bizottsága:

Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Benke Szabó Viktor

Az Ellenõrzõ Bizottság tagjai: Balogh Beatrix

Vázsonyi Eszter

Ujhelyi Tamás

Riczmann Ákos

3. Mérlegadatok: (E Ft)

Eszközök

Elõzõ év
auditált

beszámoló
záró adatai

Tárgyévi auditált
beszámoló
záró adatai

Források

Elõzõ év
auditált

beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
auditált

beszámoló
záró adatai

A) Befektetett eszközök 27 231 293 28 021 306 D) Saját tõke 30 817 50 261

I. Immateriális javak 1 676 1 783 I. Induló tõke 0 0
II. Tárgyi eszközök 508 II. Be nem fizetett alapítói

támogatások
0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök 27 229 109 28 019 523 III. Tartalék tõke 59 599 30 817
B) Forgóeszközök 5 043 043 5 304 822 IV. Mûködés tárgyévi eredménye –28 778 19 444
I. Készletek 1 1 V. Értékelési tartalék 0 0

E) Céltartalékok 32 154 396 33 002 180
II. Követelések 149 746 167 722 I. Mûködési céltartalék –20 18

II. Fedezeti céltartalék 32 032 458 33 002 180
III. Értékpapírok 4 709 432 3 800 643 III. Likviditási és kockázati céltartalék 76 –1

IV. Függõ befizetések befektetési
hozamának céltartaléka

3 32

IV. Meg nem fizetett tagdíjak
tartaléka

121 879 119 317

V. Pénzeszközök 183 864 1 336 456 F) Kötelezettségek 66 369 130 612
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

C) Aktív idõbeli elhatárolások 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 66 639 130 612
G) Passzív idõbeli elhatárolások 22 754 23 709

Eszközök (aktívák) összesen 32 274 336 33 326 128 Források (passzívák) összesen 32 274 336 33 326 128

4. A pénztár taglétszáma:

2015. január 1. 2015. december 31.

Taglétszám (fõ) 10 676 9990

5. A pénztár által elszámolt tagdíj- és egyéb bevételek:

Bevétel típusa Összege (E Ft)

Tagok által fizetett tagdíj 2 830
Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás 0
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Bevétel típusa Összege (E Ft)

Tagdíj-kiegészítések 0
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés 4
Utólag befolyt tagdíjak
Mûködési célra kapott támogatás, adomány 105 349
Egyéb bevételek 2 529

6. A bevételek tartalékok közötti megosztása a tárgyév vonatkozásában:

2015. 1. 1-tõl 2015. 12. 31-ig %

Fedezeti tartalék 97,50
Mûködési tartalék 2,50
Likviditási és kock. tartaléka 0,00

7. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (változása):

Szolgáltatások típusa 2014. év 2015. év
A változás

összege %-a

Egyösszegû kifizetés (E Ft) 6 206 0 –6 206 100
Élethosszig tartó járadék (életjáradék) 0 0 0 0
Elején határozott idõtartamos életjáradék 0 0 0 0
Végén határozott idõtartamos életjáradék 0 0 0 0
Kettõ vagy több életre szóló életjáradék 0 0 0 0

8. A pénztár mûködési költségei: 97 533 E Ft

9/a) A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása a tárgyévet megelõzõ harmadik év elõtti
idõszak alatt:

T-9 év T-8 év T-7 év T-6 év T-5 év T-4 év T-3 év

Pénztár egésze
nettó hozamráta (%) 6,44 5,51 –14,55 19,91 9,99 –1,09 15,39
bruttó hozamráta (%) 7,46 6,44 –13,71 20,89 10,88 –0,84 15,68
Referenciaindex hozamrátája (%) 8,25 6,16 –13,16 20,97 8,62 –1,74 14,66

9/b) A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása a tárgyévben és tárgyév elõtti évben:

Portfólió neve
Portfólió

bruttó hozam
Portfólió

nettó hozama
Benchmark

hozam

Magán Klasszikus T-2 év 5,29% 5,05% 4,67%
Magán Klasszikus T-1 év 2,93% 2,70% 2,46%
Magán Klasszikus T év 1,74% 1,51% 1,25%
Magán Kiegyensúlyozott T-2 év 9,09% 8,81% 8,63%
Magán Kiegyensúlyozott T-1 év 11,39% 11,11% 10,83%
Magán Kiegyensúlyozott T év 4,70% 4,45% 4,61%
Magán Növekedési T-2 év 9,28% 9,02% 7,81%
Magán Növekedési T-1 év 10,51% 10,24% 9,11%
Magán Növekedési T év 7,73% 7,47% 7,04%

9/c) Átlaghozamok, vagyonnövekedési mutatók választható portfóliónként:

Portfólió neve
10-éves nettó átlaghozam

2006–2015
Átlagos referencia hozam

2006–2015
Vagyonnövekedési mutató

2006–2015

Klasszikus 3,28% 3,91% 3,61%
Kiegyensúlyozott 5,93% 6,53% 7,73%
Növekedési 6,57% 6,42% 8,09%

10. Pénztári viszonyszámok:

Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele
Tartalékok tárgyévi összes bevétele

0,04

tartalékok elõzõ évi befektetési hozam- és kamatbevételei
tartalékok elõzõ évi összes bevétele

0,98

tartalékok tárgyévi befektetési hozam- és kamatbevételei
tartalékok tárgyévi összes bevétele

0,91
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bér és személyi jellegû kiadások
mûködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

0,48

igénybe vett szolgáltatások kiadásai
mûködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

0,03

tartalékok befektetésével kapcsolatos igénybe vett
szolgáltatások tárgyévi kiadásai
mûködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

1,05

Értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalék
Likviditási tartalék záró állománya

0,00

Egyéb likviditási célokra képzett likviditási céltartalék
Likviditási tartalék záró állománya

0,00

éves átlagos taglétszám 10 376
Taglétszám életkor szerinti megoszlása 9 990
– 20 életév alatt 17
21 – 30 életév között 1 674
31 – 40 életév között 5 010
41 – 50 életév között 2 664
51 életév felett 625
Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke 33 019 346
Egy fõre jutó átlagos havi befizetés értéke 1,78

11. A pénztári vagyon alakulása:

Piaci érték
2014. 12. 31.

Piaci érték
2015. 12. 31.

Mindösszesen (E Ft) 32 100 847 33 150 104

12. A pénztár vagyonkezelõjének neve: Allianz Alapkezelõ Zrt.

13. A pénztárral kapcsolatban felügyeleti bírság nem került kiszabásra.

14. A pénztárak Garancia Alapjának igénybevételére nem került sor.

15/a) A tárgyévre vonatkozó befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megoszlás és a referenciaindex
a fedezeti tartalék egyéni számlák tekintetében (negyedéves bontásban).

2015. január 1-tõl (Klasszikus)

Eszközcsoport
Minimális

%-os megoszlás
Maximális

%-os megoszlás
Célarány

%-os megoszlás

Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven belüli lejáratú magyar állampapír 0 100 100
0 100 0
0 20 0

Referencia hozam számítása: ZMAX index 100%. A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok összességének duratione min 0 max 1 év.

2015. január 1-tõl (Kiegyensúlyozott)

Eszközcsoport
Minimális

%-os megoszlás
Maximális

%-os megoszlás
Célarány

%-os megoszlás

Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (belföldi) 0 20 4
Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (külföldi) 0 20 16
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven túli lejáratú magyar állampapírok 45 85 65
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven belüli lejáratú magyar állampapírok 0 20 7
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott
kötvény

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által forgalomba hozott kötvény 0 10 1
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által forgalomba hozott
jelzáloglevél

0 20 6

Ingatlan, Ingatlan befektetési alapok 0 10 0
Lekötött betétek 0 10 0

Referencia hozam számítása: MAX index 68%, ZMAX Index 12%, CETOP20 Index: 5%, MXEF Index 4%, SPX Index 5%, SX5E Index 3%,

BUX index 3%. A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok összességének duratione min 2 max 6 év.
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2015. január 1-tõl (Növekedési)

Eszközcsoport
Minimális

%-os megoszlás
Maximális

%-os megoszlás
Célarány

%-os megoszlás

Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (belföldi) 0 20 13
Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (külföldi) 16 35 32
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven túli lejáratú magyar állampapírok 20 60 40
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven belüli lejáratú magyar állampapírok 0 20 7
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott
kötvény

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által forgalomba hozott kötvény 0 10 1
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által forgalomba hozott
jelzáloglevél

0 20 6

Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (külföldi) 0 0 0
Ingatlan, Ingatlan befektetési alapok 0 10 0
Lekötött betétek 0 10 0

Referencia hozam számítása: MAX index 43%, ZMAX Index 12%, CETOP20 Index: 11%, MXEF Index 6%, SPX Index 11%, SX5E Index

6%, BUX index 11%. A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok összességének duratione min 2 max 6 év.

A többi tartalék esetében a következõk az irányadók:

A likviditási portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítõ forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, melyeknek az átlagos futam-

ideje (duration) maximum 1 év.

A mûködési portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítõ forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, futamidõ maximum 1 év.

A fedezeti szolgáltatási portfólió banki folyószámlán található, tekintettel arra, hogy a pénztár járadék szolgáltatást nem nyújt.

A függõ portfólió banki folyószámlán található, tekintettel a függõ portfólióban levõ összeg nagyságára.

15/b) A tárgyévet követõ évre vonatkozó befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megoszlás és a
referenciaindex a fedezeti tartalék egyéni számlák tekintetében.

Klasszikus

Eszközcsoport
Minimális

%-os megoszlás
Maximális

%-os megoszlás
Célarány

%-os megoszlás

Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven belüli lejáratú magyar állampapír 0 100 100
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven túli lejáratú magyar állampapír 0 100 0
Lekötött betétek 0 20 0

Referencia hozam számítása: ZMAX index 100%. A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok összességének duratione min 0 max 1 év.

Kiegyensúlyozott

Eszközcsoport
Minimális

%-os megoszlás
Maximális

%-os megoszlás
Célarány

%-os megoszlás

Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (belföldi) 0 20 4
Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (külföldi) 0 20 16
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven túli lejáratú magyar állampapírok 45 85 65
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven belüli lejáratú magyar állampapírok 0 20 7
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott
kötvény

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által forgalomba hozott kötvény 0 10 1
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által forgalomba hozott
jelzáloglevél

0 20 6

Ingatlan, Ingatlan befektetési alapok 0 10 0
Lekötött betétek 0 10 0

Referencia hozam számítása: MAX index 68%, ZMAX Index 12%, CETOP20 Index: 5%, MXEF Index 4%, SPX Index 5%, SX5E Index 3%,

BUX index 3%. A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok összességének duratione min 2 max 6 év.
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Növekedési

Eszközcsoport
Minimális

%-os megoszlás
Maximális

%-os megoszlás
Célarány

%-os megoszlás

Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (belföldi) 0 20 13
Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok (külföldi) 16 35 32
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven túli lejáratú magyar állampapírok 20 60 40
Hitelviszonyt megtestesítõ 1 éven belüli lejáratú magyar állampapírok 0 20 7
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott
kötvény

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által forgalomba hozott kötvény 0 10 1
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által forgalomba hozott
jelzáloglevél

0 20 6

Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (külföldi) 0 0 0
Ingatlan, Ingatlan befektetési alapok 0 10 0
Lekötött betétek 0 10 0

Referencia hozam számítása: MAX index 43%, ZMAX Index 12%, CETOP20 Index: 11%, MXEF Index 6%, SPX Index 11%, SX5E In-

dex 6%, BUX index 11%. A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok összességének duratione min 2 max 6 év.

A többi tartalék esetében a következõk az irányadók:

A likviditási portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítõ forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, melyeknek az átlagos futam-

ideje (duration) maximum 1 év.

A mûködési portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítõ forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, futamidõ maximum 1 év.

A fedezeti szolgáltatási portfólió banki folyószámlán található, tekintettel arra, hogy a pénztár járadék szolgáltatást nem nyújt.

A függõ portfólió banki folyószámlán található, tekintettel a függõ portfólióban levõ összeg nagyságára.

16. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása év elején és év végén.

Eszközcsoport
2015. január

1-jén (%)
2015. december

31-én (%)

Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok és ebbe fektetõ befektetési jegyek (belföldi) 15,63 12,69
Tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapírok és ebbe fektetõ befektetési jegyek (külföldi) 23,08 26,05
Hitelviszonyt megtestesítõ egy éven túli lejáratú állampapírok és ebbe fektetõ befektetési jegyek
(magyar)

46,71 36,66

Hitelviszonyt megtestesítõ egy éven belüli lejáratú állampapírok és ebbe fektetõ befektetési jegyek
(magyar)

12,03 17,86

Hitelviszonyt megtestesítõ magyar vállalati, hitelintézeti, és jelzálog értékpapírok 2,04 2,74
Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (külföldi) 0,00 0,00
Lekötött betétek 0,00 0,00
Pénzeszközök, úton lévõ tételek 0,51 4,00

73MMF

Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

001 73MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

32 274 336 0 32 274 336 33 326 128,00 0 33 326 128

002 73MMF11 Saját tõke 30 817 0 30 817 50 261,00 0 50 261
003 73MMF111 I. Induló tõke 0 0 0 – 0 0
004 73MMF1111 1. Mûködés fedezetének

induló tõkéje
0 0 0 – 0 0

005 73MMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás
fedezetének induló tõkéje

0 0 0 – 0 0

006 73MMF1113 3. Likviditási és kockázati
célú induló tõke

0 0 0 – 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

007 73MMF112 II. Be nem fizetett alapítói
támogatások (–)

0 0 0 – 0 0

008 73MMF113 III. Tartalék tõke 59 595 0 59 595 30 817,00 0 30 817
009 73MMF114 IV. Mûködés mérleg szerinti

eredménye
–28 778 0 –28 778 19 444,00 0 19 444

010 73MMF115 V. Értékelési tartalék 0 0 0 – 0 0
011 73MMF12 Céltartalékok 32 154 396 0 32 154 396 33 121 546,00 0 33 121 546
012 73MMF121 I. Mûködési céltartalék –20 0 –20 18,00 0 18

013 73MMF1211 1. Jövõbeni
kötelezettségekre képzett
céltartalék

0 0 0 – 0 0

014 73MMF1212 2. Mûködési portfólió
értékelési különbözetébõl
képzett céltartalék

–20 0 –20 18,00 0 18

015 73MMF12121 2.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

16 0 16 15,00 0 15

016 73MMF12122 2.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 – 0 0
017 73MMF12123 2.3. Devizaárfolyam-változás

(+/–)
0 0 0 – 0 0

018 73MMF12124 2.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

–36 0 –36 3,00 0 3

019 73MMF122 II. Fedezeti céltartalék 32 032 458 0 32 032 458 33 002 180,00 0 33 002 180
020 73MMF1221 1. Egyéni számlákon 32 032 458 0 32 032 458 33 002 180,00 0 33 002 180
021 73MMF12211 1.1. Egyéni számlákon

jóváírt szolgáltatási célú
bevételekbõl képzett
céltartalék

17 981 759 0 17 981 759 17 458 371,00 0 17 458 371

022 73MMF12212 1.2. Egyéni számlákon
jóváírt realizált és nem
realizált hozambevételekbõl
képzett céltartalék

14 050 699 0 14 050 699 15 543 809,00 0 15 543 809

023 73MMF122121 1.2.1. Egyéni számlákon
jóváírt realizált hozam

11 247 962 0 11 247 962 13 088 131,00 0 13 088 131

024 73MMF12212 1.2.2. Egyéni számlákon
jóváírt értékelési különbözet

2 802 737 0 2 802 737 2 455 678,00 0 2 455 678

025 73MMF1221221 ebbõl: 1.2.2.1. Idõarányosan
járó kamat (+)

361 192 0 361 192 272 867,00 0 272 867

026 73MMF1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+) 18 462 0 18 462 12 843,00 0 12 843
027 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-

változás (+/–)
876 883 0 876 883 1 103 788,00 0 1 103 788

028 73MMF1221224 1.2.2.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

1 546 200 0 1 546 200 1 066 180,00 0 1 066 180

029 73MMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 0 0 0 – 0 0
030 73MMF12221 2.1. Szolgáltatási tartalékon

kimutatott fedezeti
céltartalék

0 0 0 – 0 0

031 73MMF12222 2.2. Szolgáltatási
tartalékon jóváírt realizált
hozambevételek

0 0 0 – 0 0

032 73MMF12223 2.3. Szolgáltatási tartalékon
jóváírt értékelési különbözet

0 0 0 – 0 0

033 73MMF122231 2.3.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

0 0 0 – 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

034 73MMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 – 0 0
035 73MMF122233 2.3.3. Devizaárfolyam-

változás (+/–)
0 0 0 – 0 0

036 73MMF122234 2.3.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 – 0 0

037 73MMF123 III. Likviditási és kockázati
céltartalék

79 0 79 31,00 0 31

038 73MMF1231 1. Likviditási és kockázati
célra

76 0 76 –1,00 0 –1

039 73MMF12311 1.1. Demográfiai
kockázatokra

0 0 0 – 0 0

040 73MMF12312 2.1. Saját tevékenységi
kockázatokra

0 0 0 – 0 0

041 73MMF12313 3.1. Egyéb kockázatokra 76 0 76 – 1,00 0 –1
042 73MMF1232 2. Azonosítatlan (függõ)

befizetések hozamára
3 0 3 32,00 0 32

043 73MMF1233 3. Likviditási és kockázati
portfólió értékelési
különbözete

0 0 0 – 0 0

044 73MMF12331 3.1. Idõarányosan járó
kamat (+)

0 0 0 – 0 0

045 73MMF12332 3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 – 0 0
046 73MMF12333 3.3. Devizaárfolyam-

változás (+/–)
0 0 0 – 0 0

047 73MMF12334 3. 4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 – 0 0

048 73MMF1234 4. Azonosítatlan (függõ)
portfólió értékelési
különbözete

0 0 0 – 0 0

049 73MMF12341 4.1. Idõarányosan járó
kamat

0 0 0 – 0 0

050 73MMF12342 4.2. Járó osztalék 0 0 0 – 0 0
051 73MMF12343 4.3. Devizaárfolyam-

változás
0 0 0 – 0 0

052 73MMF12344 4.4. Egyéb piaci
értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet

0 0 0 – 0 0

053 73MMF124 IV. Meg nem fizetett
tagdíjak céltartaléka

121 879 0 121 879 119 317,00 0 119 317

054 73MMF1241 1. Mûködési célú tagdíjak
tartaléka

2 613 0 2 613 2 579,00 0 2 579

055 73MMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak
tartaléka

119 222 0 119 222 116 694,00 0 116 694

056 73MMF1243 3. Likviditási és kockázati
célú tagdíjak tartaléka

44 0 44 44,00 0 44

057 73MMF13 Kötelezettségek 66 369 0 66 369 130 612,00 0 130 612
058 73MMF131 I. Hosszú lejáratú

kötelezettségek
0 0 0 – 0 0

059 73MMF132 II. Rövid lejáratú
kötelezettségek

66 369 0 66 369 130 612,00 0 130 612

060 73MMF1321 1. Tagokkal szembeni
kötelezettségek

37 661 0 37 661 75 958,00 0 75 958
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beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)
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Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

061 73MMF1322 2. Kötelezettség
áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

1 346 0 1 346 235,00 0 235

062 73MMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és
kölcsönök

0 0 0 – 0 0

063 73MMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

26 043 0 26 043 46 502,00 0 46 502

064 73MMF1325 5. Egyéb azonosítatlan
(függõ) befizetések

1 319 0 1 319 7 917,00 0 7 917

065 73MMF13251 5.1. Munkáltatóhoz
rendelhetõ függõ
befizetések

178 0 178 5 496,00 0 5 496

066 73MMF13252 5.2. Munkáltatóhoz és
taghoz nem rendelhetõ
függõ befizetések

1 141 0 1 141 2 421,00 0 2 421

067 73MMF14 Passzív idõbeli elhatárolások 22 754 0 22 75 23 709,00 0 23 709
068 73MMF141 1. Bevételek passzív idõbeli

elhatárolása
0 0 0 – 0 0

069 73MMF142 2. Költségek és ráfordítások
idõbeli elhatárolása

22 754 0 22 754 23 709,00 0 23 709

070 73MMF143 3. Halasztott bevételek 0 0 0 – 0 0

73MME

Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MME1 Eszközök (aktívák) összesen 32 274 336 0 32 274 336 33 326 128,00 0 33 326 128
002 73MME11 Befektetett eszközök 27 231 293 0 27 231 293 28 021 306,00 0 28 021 306
003 73MME111 I. Immateriális javak 1 676 0 1 676 1 783,00 0 1 783
004 73MME1111 1. Vagyoni értékû jogok 0 0 0 – 0 0
005 73MME1112 2. Szellemi termékek 1 676 0 1 676 1 783,00 0 1 783
006 73MME1113 3. Immateriális javakra adott

elõlegek
0 0 0 – 0 0

007 73MME1114 4. Immateriális javak
értékhelyesbítése

0 0 0 – 0 0

008 73MME112 II. Tárgyi eszközök 508 0 508 – 0 0
009 73MME1121 1. Mûködtetett ingatlanok

és a kapcsolódó vagyoni
értékû jogok

0 0 0 – 0 0

010 73MME1122 2. Tartós befektetési célú
ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékû jogok

0 0 0 – 0 0

011 73MME1123 3. Gépek, berendezések,
felszerelések, jármûvek

508 0 508 – 0 0

012 73MME1124 4. Beruházások, felújítások 0 0 0 – 0 0
013 73MME1125 5. Beruházásokra adott

elõlegek
0 0 0 – 0 0

014 73MME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési
különbözete

0 0 0 – 0 0

015 73MME1127 7.Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

0 0 0 – 0 0
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Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi
eszközök

27 229 109 0 27 229 109 28 019 523,00 0 28 019 523

017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések 10 193 999 0 10 193 999 10 273 870,00 0 10 273 870
018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön 0 0 0 – 0 0
019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott

kölcsön
0 0 0 – 0 0

020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok

14 366 231 0 14 366 231 15 337 730,00 0 15 337 730

021 73MME11341 4.1. Kötvények 1 055 234 0 1 055 234 435 612,00 0 435 612
022 73MME11342 4.2. Állampapírok 13 236 311 0 13 236 311 14 044 353,00 0 14 044 353
023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek 0 0 0 – 0 0
024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél 74 686 0 74 686 857 765,00 0 857 765
025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok 0 0 0 – 0 0
026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi

eszközök értékelési
különbözete

2 668 879 0 2 668 879 2 407 923,00 0 2 407 923

027 73MME12 Forgóeszközök 5 043 043 0 5 043 043 5 304 822,00 0 5 304 822
028 73MME121 I. Készletek 1 0 1 1,00 0 1
029 73MME1211 1. Anyagok 0 0 0 – 0 0
030 73MME1212 2. Áruk 0 0 0 – 0 0
031 73MME1213 3. Készletekre adott

elõlegek
1 0 1 1,00 0 1

032 73MME1214 4. Áruk értékelési
különbözete

0 0 0 – 0 0

033 73MME122 II. Követelések 149 746 0 149 746 167 722,00 0 167 722
034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések 121 734 0 121 734 119 172,00 0 119 172
035 73MME1222 2. Követelések

áruszállításból és
szolgáltatásból (vevõk)

1 410 0 1 410 1 410,00 0 1 410

036 73MME1223 3. Követelések egyéb
részesedési viszonyban lévõ
vállalkozással szemben

0 0 0 – 0 0

037 73MME1224 4. Értékpapír
kölcsönadásából származó
követelés

0 0 0 – 0 0

038 73MME1225 5. Egyéb követelések 26 602 0 26 602 47 140,00 0 47 140
039 73MME1226 6. Értékpapír

kölcsönadásából származó
követelés értékelési
különbözete

0 0 0 – 0 0

040 73MME123 III. Értékpapírok 4 709 432 0 4 709 432 3 800 643,00 0 3 800 643
041 73MME1231 1. Egyéb részesedések 0 0 0 – 0 0
042 73MME1232 2. Forgatási célú

hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok

4 575 755 0 4 575 755 3 752 814,00 0 3 752 814

043 73MME12321 2.1. Kötvények 832 354 0 832 354 781 891,00 0 781 891
044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más

állampapírok
3 653 490 0 3 653 490 2 961 615,00 0 2 961 615

045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek 0 0 0 – 0 0
046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél 89 911 0 89 911 9 308,00 0 9 308
047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 0 0 0 – 0 0
048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési

különbözete
133 677 0 133 677 47 829,00 0 47 829

049 73MME1234 4. Határidõs ügyletek
értékelési különbözete

0 0 0 – 0 0
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050 73MME124 IV. Pénzeszközök 183 864 0 183 864 1 336 456,00 0 1 336 456
051 73MME1241 1. Pénztárak 86 0 86 66,00 0 66
052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási

betétszámla
0 0 0 – 0 0

053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla 157 410 0 157 410 1 305 234,00 0 1 305 234
054 73MME1244 4. Rövid lejáratú

bankbetétek
0 0 0 – 0 0

055 73MME1245 5. Devizaszámla 26 207 0 26 207 31 212,00 0 31 212

056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési
különbözete

161 0 161 – 56,00 0 –56

057 73MME13 Aktív idõbeli elhatárolások 0 0 0 – 0 0
058 73MME131 1. Bevételek aktív idõbeli

elhatárolása
0 0 0 – 0 0

059 73MME132 2. Költségek és ráfordítások
idõbeli elhatárolása

0 0 0 – 0 0

73MA

Eredménykimutatás – Pénztár mûködési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
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(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830
002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak

miatt tartalékképzés (–)
3 0 3 4 0 4

003 73MA03 Utólag befolyt tagdíjak 9 0 9 0 0 0
004 73MA04 Tagdíjbevételek összesen

(=73MA01–73MA02+
73MA03)

399 0 399 2 826 0 2 826

005 73MA05 Mûködési célra kapott
támogatás, adomány

63 737 0 63 737 105 349 0 105 349

006 73MA06 Pénztári befizetések
összesen
(=73MA06+73MA07)

64 136 0 64 136 108 175 0 108 175

007 73MA07 Egyéb bevételek 2 803 0 2 803 2 529 0 2 529
008 73MA08 Mûködési célú bevételek

összesen
(=73MA08+73MA09)

66 939 0 66 939 110 704 0 110 704

009 73MA09 Mûködéssel kapcsolatos
ráfordítások

97 533 0 97 533 80 513 0 80 513

010 73MA091 Anyagjellegû ráfordítások 20 258 0 20 258 26 951 0 26 951
011 73MA0911 Anyagköltség 989 0 989 1 378 0 1 378
012 73MA0912 Igénybe vett szolgáltatások 3 743 0 3 743 2 125 0 2 125
013 73MA09121 Adminisztrációs és

nyilvántartási feladatokat
ellátó szervezetnek fizetett
díj (számla alapján)

– 0 0 0 0 0

014 73MA09122 Tagszervezéssel
kapcsolatos ügynöki díj
(számla alapján)

– 9 0 –9 0 0 0

015 73MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla
alapján)

1 882 0 1 882 464 0 464
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016 73MA09124 Aktuáriusi díj (számla
alapján)

– 0 0 0 0 0

017 73MA09125 Szaktanácsadás díja (számla
alapján)

1 212 0 1 212 1 088 0 1 088

018 73MA09126 Marketing–, hirdetés–,
propaganda– és
reklámköltség

658 0 658 573 0 573

019 73MA0913 Egyéb anyagjellegû
ráfordítások

15 526 0 15 526 23 448 0 23 448

020 73MA092 Személyi jellegû
ráfordítások

33 447 0 33 447 38 575 0 38 575

021 73MA0921 Bérköltség 22 326 0 22 326 27 882 0 27 882

022 73MA09211 Állományba tartozó
pénztári alkalmazottak
munkabére

22 326 0 22 326 27 882 0 27 882

023 73MA09212 Állományba nem tartozók
munkadíja

– 0 0 0 0 0

024 73MA092121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) – 0 0 0 0 0
025 73MA092122 Szaktanácsadás díja

(megbízási díj)
– 0 0 0 0 0

026 73MA092123 Tagszervezéssel
kapcsolatos ügynöki díj
(megbízási díj)

– 0 0 0 0 0

027 73MA092124 Pénztári tisztségviselõk
tiszteletdíja

– 0 0 0 0 0

028 73MA092125 Egyéb, állományba nem
tartozók munkadíja

– 0 0 0 0 0

029 73MA0922 Személyi jellegû egyéb
kifizetések

12 910 0 12 910 2 740 0 2 740

030 73MA0923 Bérjárulékok – 1 789 0 –1 789 7 953 0 7 953

031 73MA093 Értékcsökkenési leírás 29 648 0 29 648 2 438 0 2 438
032 73MA094 Mûködéssel kapcsolatos

egyéb ráfordítások
14 180 0 14 180 12 549 0 12 549

033 73MA0941 Felügyelettel kapcsolatos
ráfordítások

10 158 0 10 158 10 607 0 10 607

034 73MA0942 Garancia Alappal
kapcsolatos ráfordítások

– 0 0 0 0 0

035 73MA0943 Mûködési céltartalékképzés
jövõbeni kötelezettségre

– 0 0 0 0 0

036 73MA0944 Egyéb ráfordítások 4 022 0 4 022 1 942 0 1 942
037 73MA10 Szokásos mûködési

tevékenység eredménye
(73MA08–73MA09) (+/–)

– 30 594 0 –30 594 30 191 0 30 191

038 73MA11 Nem befektetési célú
tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések
értékvesztése, visszaírása
(+/–)

– 0 0 0 0 0

039 73MA12 Kapott kamatok, kamat
jellegû bevételek

2 041 0 2 041 1 014 0 1 014

040 73MA121 Tartósan adott kölcsönök,
lakáscélú kölcsönök után
kapott kamat

– 0 0 0 0 0

041 73MA122 Pénzügyileg realizált kamat,
kamatjellegû bevétel

2 041 0 2 041 1 014 0 1 014
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042 73MA123 Hitelviszonyt megtestesítõ
kamatozó értékpapír
vételárában lévõ kamat (–)

– 0 0 0 0 0

043 73MA13 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok
nyereségjellegû
különbözete
(árfolyamnyereség)

38 0 38 3 0 3

044 73MA14 Befektetési jegyek realizált
hozama

– 0 0 0 0 0

045 73MA15 Kapott osztalékok és
részesedések

– 0 0 0 0 0

046 73MA16 Pénzügyi mûveletek egyéb
realizált bevételei

– 0 0 0 0 0

047 73MA17 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

– 978 0 –978 37 0 37

048 73MA171 Idõarányosan járó kamat – 930 0 –930 –2 0 –2

049 73MA172 Járó osztalék – 0 0 0 0 0
050 73MA173 Devizaárfolyam–változásból

adódó értékkülönbözet

– 0 0 0 0 0

051 73MA1731 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

– 0 0 0 0 0

052 73MA1732 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

– 0 0 0 0 0

053 73MA174 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

– 48 0 –48 39 0 39

054 73MA1741 Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)

– 10 0 –10 1 0 1

055 73MA1742 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség (–)

38 0 38 –38 0 –38

056 73MA18 Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából
származó bevételek

– 0 0 0 0 0

057 73MA19 Befektetési tevékenység
bevételei összesen
(=73MA12+....+73MA18)

1 101 0 1 101 1 054 0 1 054

058 73MA20 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

– 0 0 0 0 0

059 73MA21 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

– 0 0 1 0 1

060 73MA22 Befektetési jegyek realizált
vesztesége

– 0 0 0 0 0

061 73MA23 Értékelési különbözetbõl
képzett mûködési
céltartalék

– 978 0 –978 37 0 37

062 73MA231 Idõarányosan járó kamat – 930 0 –930 –2 0 –2
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063 73MA232 Járó osztalék – 0 0 0 0 0
064 73MA233 Devizaárfolyam különbözet – 0 0 0 0 0
065 73MA234 Egyéb piaci értékítéletbõl

adódó értékkülönbözet
– 48 0 –48 39 0 39

066 73MA24 Pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordítása

– 0 0 0 0 0

067 73MA25 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

– 0 0 0 0 0

068 73MA26 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

263 0 263 300 0 300

069 73MA261 Vagyonkezelõi díjak 42 0 42 43 0 43
070 73MA262 Letétkezelõi díjak 2 0 2 1 0 1
071 73MA263 Befektetési tevékenységgel

kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

219 0 219 256 0 256

072 73MA27 Befektetési tevékenység
ráfordítási összesen

(=73MA20+....+73MA26)

– 715 0 –715 338 0 338

073 73MA28 Befektetési tevékenység
eredménye
(=73MA19–73MA27) (+/–)

1 816 0 1 816 716 0 716

074 73MA29 Rendkívüli bevételek – 0 0 0 0 0
075 73MA30 Rendkívüli ráfordítások – 0 0 11 463 0 11 463
076 73MA31 Rendkívüli eredmény

(=73MA29–73MA30) (+/–)
– 0 0 –11 463 0 –11 463

077 73MA32 Mûködés mérleg szerinti
eredménye
(=73MA10+73MA11+
73MA30+73MA31) (+/–)

– 28 778 0 –28 778 19 444 0 19 444

73MB

Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj 43 369 0 43 369 110 830 0 110 830
006 73MB02 Meg nem fizetett tagdíjak

miatti tartalékképzés (–)
281 0 281 171 0 171

007 73MB03 Utólag befolyt tagdíjak 468 0 468 1 0 1
008 73MB04 Tagdíjbevételek összesen

(1–2+3)
43 556 0 43 556 110 660 0 110 660

009 73MB05 Szolgáltatási célú egyéb
bevételek

16 327 0 16 327 2 698 0 2 698

010 73MB06 Egyéni számlán jóváírt
szolgáltatási célú bevételek
összesen (4+5)

59 883 0 59 883 113 358 0 113 358

011 73MB07 Egyéni számlán elszámolt
szolgáltatási célú egyéb
ráfordítások

16 318 0 16 318 2 698 0 2 698
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

012 73MB08 Kapott kamatok, kamat
jellegû bevételek

1 053 085 0 1 053 085 967 430 0 967 430

013 73MB081 Pénzügyileg realizált kamat,
kamatjellegû bevétel

1 310 352 0 1 310 352 1 246 688 0 1 246 688

014 73MB082 Hitelviszonyt megtestesítõ
kamatozó értékpapír
vételárában lévõ kamat (–)

257 267 0 257 267 279 258 0 279 258

015 73MB09 Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)

1 291 047 0 1 291 047 1 455 489 0 1 455 489

016 73MB10 Befektetési jegyek realizált
hozama

– 0 0 0 0 0

017 73MB11 Kapott osztalékok és
részesedések

270 422 0 270 422 296 690 0 296 690

018 73MB12 Pénzügyi mûveletek egyéb
realizált bevételei

23 418 0 23 418 33 861 0 33 861

019 73MB13 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

722 861 0 722 861 –347 058 0 –347 058

020 73MB131 Idõarányosan járó kamat – 62 554 0 –62 554 –88 325 0 –88 325
021 73MB132 Járó osztalék 8 068 0 8 068 –5 619 0 –5 619
022 73MB133 Devizaárfolyam–változásból

adódó értékkülönbözet
576 195 0 576 195 226 906 0 226 906

023 73MB1331 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

492 165 0 492 165 224 892 0 224 892

024 73MB1332 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

– 84 030 0 –84 030 –2 014 0 –2 014

025 73MB134 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

201 152 0 201 152 –480 020 0 –480 020

026 73MB1341 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

247 315 0 247 315 131 829 0 131 829

027 73MB1342 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

46 163 0 46 163 611 849 0 611 849

028 73MB14 Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából
származó bevételek

– 0 0 0 0 0

029 73MB15 Befektetési tevékenység
bevételei összesen
(10+...+16)

3 360 833 0 3 360 833 2 406 412 0 2 406 412

030 73MB151 Egyéni számlákat megilletõ
hozambevételek

3 360 833 0 3 360 833 2 406 412 0 2 406 412

031 73MB1511 Egyéni számlákat megilletõ
realizált hozam

2 637 972 0 2 637 972 2 753 470 0 2 753 470

032 73MB1512 Egyéni számlákat megilletõ
értékelési különbözet

722 861 0 722 861 –347 058 0 –347 058

033 73MB152 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ hozambevételek

– 0 0 0 0 0

034 73MB1521 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ realizált hozam

– 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

035 73MB1522 Szolgáltatási tartalékot
megilletõ értékelési
különbözet

– 0 0 0 0 0

036 73MB16 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

– 0 0 0 0 0

037 73MB17 Tulajdoni részesedést
jelentõ befektetések és
hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok
veszteségjellegû
különbözete
(árfolyamveszteség)

386 452 0 386 452 243 602 0 243 602

038 73MB18 Befektetési jegyek realizált
vesztesége

– 0 0 0 0 0

039 73MB19 Pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordítása

16 164 0 16 164 10 302 0 10 302

040 73MB20 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

– 0 0 0 0 0

041 73MB21 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

82 610 0 82 610 84 397 0 84 397

042 73MB211 Vagyonkezelõi díjak 60 592 0 60 592 66 344 0 66 344
043 73MB212 Letétkezelõi díjak 9 888 0 9 888 9 843 0 9 843
044 73MB213 Befektetési tevékenységgel

kapcsolatos különbözõ
egyéb ráfordítások

12 130 0 12 130 8 210 0 8 210

045 73MB22 Befektetési tevékenység
ráfordításai összesen
(16+...+21)

485 226 0 485 226 338 301 0 338 301

046 73MB221 Egyéni számlákat terhelõ
befektetéssel kapcsolatos
ráfordítások

485 226 0 485 226 338 301 0 338 301

047 73MB222 Szolgáltatási tartalékot
terhelõ befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

– 0 0 0 0 0

048 73MB23 Befektetési tevékenység
eredménye (15–22) (+/–)

2 875 607 0 2 875 607 2 068 111 0 2 068 111

049 73MB231 Egyéni számlákon
jóváírható nettó hozam

2 152 746 0 2 152 746 2 415 169 0 2 415 169

050 73MB232 Egyéni számlákon
jóváírható értékelési
különbözet

722 861 0 722 861 –347 058 0 –347 058

051 73MB233 Szolgáltatási tartalékba
helyezhetõ nettó hozam

– 0 0 0 0 0

052 73MB234 Szolgáltatási tartalékba
helyezhetõ értékelési
különbözet

– 0 0 0 0 0

053 73MB24 Fedezeti céltartalék képzés
(6–7+/–23) (–)

2 919 172 0 2 919 172 2 178 771 0 2 178 771

054 73MB241 Egyéni számlákon a
szolgáltatási célú bevételek
és ráfordítások
különbözetének
összegében

43 565 0 43 565 110 660 0 110 660
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

058 73MB242 Egyéni számlákon jóváírt
nettó hozamból

2 152 746 0 2 152 746 2 415 169 0 2 415 169

059 73MB243 Egyéni számlákon jóváírt
értékelési különbözet

722 861 0 722 861 –347 058 0 –347 058

060 73MB2431 Idõarányosan járó kamat – 62 554 0 –62 554 –88 325 0 –88 325
061 73MB2432 Járó osztalék 8 068 0 8 068 –5 619 0 –5 619
062 73MB2433 Devizaárfolyam

különbözetekbõl
576 195 0 576 195 226 906 0 226 906

063 73MB2434 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözetbõl

201 152 0 201 152 –480 020 0 –480 020

064 73MB244 Szolgáltatási tartalékon
jóváírt nettó hozamból

– 0 0 0 0 0

065 73MB245 Szolgáltatási tartalékon
jóváírt értékelési
különbözetbõl

– 0 0 0 0 0

066 73MB2451 Idõarányosan járó kamat – 0 0 0 0 0
067 73MB2452 Járó osztalék – 0 0 0 0 0
068 73MB2453 Devizaárfolyam

különbözetbõl
– 0 0 0 0 0

069 73MB2454 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

– 0 0 0 0 0

73MCA

Eredménykimutatás – Likviditási+függõ és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 0 0 0
002 73MCA02 Meg nem fizetett tagdíjak

miatti tartalékképzés (–)
0 0 0 0 0 0

003 73MCA03 Utólag befolyt tagdíjak 0 0 0 0 0 0
004 73MCA04 Tagdíjbevételek összesen

(1–2+3)
0 0 0 0 0 0

005 73MCA05 Likviditási és kockázati célú
egyéb bevételek

27 0 27 0 0 0

006 73MCA06 Likviditási és kockázati célú
egyéb ráfordítások

27 0 27 0 0 0

007 73MCA07 Kapott (járó) kamatok,
kamat jellegû bevételek

781 0 781 164 0 164

008 73MCA071 Pénzügyileg realizált
kamat, kamat jellegû
bevétel

781 0 781 164 0 164

009 73MCA072 Hit.viszonyt megtestesítõ
kamatozó ép vétel. lévõ
kamat (–)

0 0 0 0 0 0

010 73MCA08 Tul. rész. Jel. Befekt. és hit.
Megtest. Ép. Nyer. kül.
(árf.nyer.) (+)

0 0 0 0 0 0

011 73MCA09 Befektetési jegyek realizált
hozama

0 0 0 0 0 0

012 73MCA10 Kapott osztalékok és
részesedések

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

013 73MCA11 Pénzügyi mûveletek egyéb
bevételei

0 0 0 0 0 0

014 73MCA12 Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

0 0 0 0 0 0

015 73MCA121 Idõarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0
016 73MCA122 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0
017 73MCA123 Devizaárfolyam–változásbó

l adódó értékkülönbözet
0 0 0 0 0 0

018 73MCA1231 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

019 73MCA1232 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

020 73MCA124 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

021 73MCA1241 Nyereségjellegû
különbözet
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

022 73MCA1242 Veszteségjellegû
különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

023 73MCA13 Befekt. célú ingatlanok
haszn., eladásából
származó bev.

0 0 0 0 0 0

024 73MCA14 Befektetési tevékenység
bevételei összesen
(7+...+13)

781 0 781 164 0 164

025 73MCA141 Likv.és kock.célú pénzeszk.
Befekt. Kapcs. bevételek

6 0 6 1 0 1

026 73MCA142 Azonosítatlan (függõ)
befizetések befekt. Kapcs.
bevételek

775 0 775 163 0 163

027 73MCA15 Fizetendõ kamatok és
kamatjellegû ráfordítások

0 0 0 0 0 0

028 73MCA16 Tul. rész. Jel. Befekt. és hit.
M. Ép. Veszt.jellegû kül.
(árf.veszt.)

0 0 0 0 0 0

029 73MCA17 Befektetési jegyek realizált
vesztesége

0 0 0 0 0 0

030 73MCA18 Pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordítása

0 0 0 0 0 0

031 73MCA19 Befektetési célú
ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

032 73MCA20 Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
ráfordítások

160 0 160 103 0 103

033 73MCA201 Vagyonkezelõi díjak 47 0 47 23 0 23
034 73MCA202 Letétkezelõi díjak 0 0 0 0 0 0
035 73MCA203 Befektetési tev. Kapcs. Kül.

egyéb ráf.
113 0 113 80 0 80

036 73MCA21 Befektetési tevékenység
ráfordításai összesen
(15+...+20)

160 0 160 103,00 0 103
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

037 73MCA211 Likv. és kock.célú pénz.bef.
Kapcs. ráfordítások

80 0 80 80,00 0 80

038 73MCA212 Azonosítatlan (függõ) befiz.
bef. Kapcs. Ráfordítások

80 0 80 23,00 0 23

039 73MCA22 Befektetési tevékenység
eredménye (16–23) (+/–)

621 0 621 61,00 0 61

040 73MCA23 Likviditási és kockázati
céltartalék képzés
(6+7–8+24) (–)

621 0 621 61,00 0 61

041 73MCA231 Demográfiai kockázatokra 0 0 0 0 0 0
042 73MCA232 Saját tevékenységi

kockázatokra
0 0 0 0,0 0 0

043 73MCA233 Azonosítatlan (függõ)
befizetések hozama

695 0 695 140,00 0 140

044 73MCA234 Egyéb kockázatokra –74 0 –74 –79,00 0 –79
045 73MCA235 Értékelési kül.bõl képzett

likv. céltartalék
0 0 0 0 0 0

046 73MCA2351 Idõarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0
047 73MCA2352 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0
048 73MCA2353 Devizaárfolyam

különbözetek
0 0 0 0 0 0

049 73MCA2354 Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözetek

0 0 0 0 0 0

Független könyvvizsgálói jelentés
a Szövetség Nyugdíjpénztár Küldöttközgyûlése elé terjesztett éves pénztári beszámolóról
a Szövetség Nyugdíjpénztár tagjainak

Az éves pénztári beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Szövetség Nyugdíjpénztár (a „Nyugdíjpénztár”) mellékelt 2015. évi éves pénztári beszámolójának a könyvvizsgálatát,

amely éves pénztári beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egye-

zõ végösszege 33 326 128 E Ft, a céltartalékok értéke 33 121 546 E Ft, a mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg sze-

rinti eredmény 19 444 E Ft (nyereség) –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a

számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítõ mellékletbõl áll.

A vezetés felelõssége az éves pénztári beszámolóért

A vezetés felelõs az éves pénztári beszámolónak a számviteli törvényben és a 222/2000. (XII. 19.) a magánnyugdíjpénztárak beszá-

molókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történõ el-

készítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsõ kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy

lehetõvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredõ lényeges hibás állításoktól mentes éves pénztári beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelõssége

A mi felelõsségünk az éves pénztári beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar nemzeti

könyvvizsgálati standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályok-

kal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a

könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves pénztári beszámoló

mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves pénz-

tári beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves pénztári beszámoló akár csa-

lásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok
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ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves pénztári beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempont-

jából releváns belsõ kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények

között megfelelõek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsõ kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mond-

jon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelõségének és a vezetés által készített

számviteli becslések ésszerûségének, valamint az éves pénztári beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk

megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad a Szövetség Nyugdíjpénztár 2015. december 31-én

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérõl, valamint az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó jövedelmi helyzetérõl a számviteli

törvényben és a 222/2000. (XII. 19.) a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátossága-

iról szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítõ melléklet 2.5. pontjára, ahol a magánnyugdíjpénztárak mûködé-

sével kapcsolatos jogszabályváltozás Nyugdíjpénztár szerinti értelmezése, az értelmezéssel kapcsolatos bizonytalanság, valamint a

jogszabályváltozásnak a Nyugdíjpénztár további mûködésére gyakorolt hatása került bemutatásra. A jogszabályban a tagdíjfizetõ

tagok mértékére vonatkozó elõírás teljesítése a tagok jövõbeli tagdíjfizetési hajlandóságától függ. Ezek a körülmények olyan lénye-

ges bizonytalanság fennállását jelzik, amely jelentõs kétséget vethet fel a Nyugdíjpénztárnak a vállalkozás folytatására vonatkozó

képességével kapcsolatban.

Egyéb kérdések

A Nyugdíjpénztár 2014. évi éves pénztári beszámolóját más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2015. május 21-én kelt könyvvizsgálói

jelentésében figyelemfelhívó bekezdéssel ellátott, korlátozás nélküli véleményt bocsátott ki.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésrõl készült jelentés

Elvégeztük a Szövetség Nyugdíjpénztár mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelõs az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történõ elkészítéséért.

A mi felelõsségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves pénztári beszámoló összhangjának megítélése.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves pénztári beszámoló összhangjának megítélésére korlátozó-

dott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a Szövetség Nyugdíjpénztár 2015. évi üzleti jelentése a Szövetség Nyugdíjpénztár 2015. évi éves pénztári be-

számolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. május 24.

Liptákné Oláh Éva

kamarai tag könyvvizsgáló

nyilvántartási szám: 001251

Fót AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

2151 Fót, Bokor u. 19.

nyilvántartási szám: 001219
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Dimenzió Egészségpénztár

73EME

Mérleg – Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 4 028 529 0 4 028 529 3 855 892 0 3 855 892

002 73EME11 A) Befektetett eszközök 44 746 0 44 746 40 834 0 40 834

003 73EME111 I. Immateriális javak 1 308 0 1 308 773 0 773

004 73EME1111 1. Vagyoni értékû jogok 0 0 0 0 0 0

005 73EME1112 2. Szellemi termékek 1 308 0 1 308 773 0 773

006 73EME1113 3. Immateriális javakra adott elõlegek 0 0 0 0 0 0

007 73EME112 II. Tárgyi eszközök 4 685 0 4 685 1 498 0 1 498

008 73EME1121 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni
értékû jogok

0 0 0 0 0 0

009 73EME1122 2. Gépek berendezések, felszerelések,
jármûvek

4 685 0 4 685 1 498 0 1 498

010 73EME1123 3. Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0

011 73EME1124 4. Beruházásra adott elõlegek 0 0 0 0 0 0

012 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 38 753 0 38 753 38 563 0 38 563

013 73EME1131 1. Egyéb tartós részesedések 34 700 0 34 700 34 700 0 34 700

014 73EME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 4 053 0 4 053 3 863 0 3 863

015 73EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott
kölcsön

4 053 0 4 053 3 863 0 3 863

016 73EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 0 0 0 0

017 73EME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok

0 0 0 0 0 0

018 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök

0 0 0 0 0 0

019 73EME12 B) Forgóeszközök 3 983 783 0 3 983 783 3 815 058 0 3 815 058

020 73EME121 I. Készletek 0 0 0 0 0 0

021 73EME122 II. Követelések 482 868 0 482 868 459 353 0 459 353

022 73EME1221 1.Tagdíjkövetelések 482 868 0 482 868 459 353 0 459 353

023 73EME1222 2. Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (vevõk)

0 0 0 0 0 0

024 73EME1223 3. Egyéb követelések 0 0 0 0 0 0

025 73EME123 III. Értékpapírok 3 339 302 0 3 339 302 921 422 0 921 422

026 73EME1231 1. Egyéb részesedések 0 0 0 0 0 0

027 73EME1232 2. Forgatási célú, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok

3 339 302 0 3 339 302 921 422 0 921 422

028 73EME124 IV. Pénzeszközök 151 618 0 151 618 2 430 887 0 2 430 887

029 73EME1241 1. Pénztárak 295 0 295 157 0 157

030 73EME1242 2. Pénztári elszámolási számla 142 744 0 142 744 152 522 0 152 522

031 73EME1243 3. Elkülönített betétszámla 8 579 0 8 579 14 698 0 14 698

032 73EME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 0 0 0 2 263 510 0 2 263 510

033 73EME1245 5. Devizaszámla 0 0 0 0 0 0

034 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 995 0 9 995 3 396 0 3 396
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73EMF

Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4 028 529 0 4 028 529 3 855 892 0 3 855 892
002 73EMF11 D) Saját tõke 488 861 0 488 861 461 623 0 461 623
003 73EMF111 I. Induló tõke 0 0 0 0 0 0
004 73EMF1111 1. Fedezeti alap induló tõkéje 0 0 0 0 0 0
005 73EMF1112 2. Mûködési alap induló tõkéje 0 0 0 0 0 0
006 73EMF1113 3. Likviditási alap induló tõkéje 0 0 0 0 0 0
007 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás

(–)
0 0 0 0 0 0

008 73EMF113 III. Tõkeváltozások 488 861 0 488 861 461 623 0 461 623
009 73EMF1131 1. Fedezeti alap tõkeváltozása 444 239 0 444 239 422 605 0 422 605
010 73EMF1132 2. Mûködési alap tõkeváltozása 44 139 0 44 139 38 559 0 38 559
011 73EMF1133 3. Likviditási alap tõkeváltozása 483 0 483 459 0 459
012 73EMF12 Tartalékok 3 529 254 0 3 529 254 3 386 272 0 3 386 272
013 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 3 377 033 0 3 377 033 3 241 694 0 3 241 694
014 73EMF1211 1. Egyéni számlák befektetett

tartaléka
3 246 633 0 3 246 633 3 103 535 0 3 103 535

015 73EMF1212 2. Egyéni számlák szabad tartaléka 130 400 0 130 400 138 159 0 138 159
016 73EMF1213 3. Szolgáltatási számlák befektetett

tartaléka
0 0 0 0 0 0

017 73EMF1214 4. Szolgáltatási számlák szabad
tartaléka

0 0 0 0 0 0

018 73EMF1215 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka 0 0 0 0 0 0
019 73EMF122 II. Mûködési alap tartaléka 144 780 0 144 780 136 164 0 136 164
020 73EMF1221 1. Befektetett mûködési tartalék 126 991 0 126 991 115 708 0 115 708
021 73EMF1222 2. Likvid mûködési tartalék 17 789 0 17 789 20 456 0 20 456
022 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 7 441 0 7 441 8 414 0 8 414
023 73EMF1231 1. Befektetett likviditási tartalék 378 0 378 389 0 389
024 73EMF1232 2. Szabad likviditási tartalék 7 063 0 7 063 8 025 0 8 025
025 73EMF13 F) Kötelezettségek 10 414 0 10 414 7 997 0 7 997
026 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0 1 0 1
027 73EMF1311 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 0 0 0 0 0 0
028 73EMF1312 2. Kötelezettségek áruszállításból és

szolgáltatásból (szállítók)
0 0 0 0 0 0

029 73EMF1313 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 0 0 1 0 1
030 73EMF1314 4. Egyéb rövid lejáratú

kötelezettségek
0 0 0 0 0 0

031 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások

10 414 0 10 414 7 996 0 7 996

73EA

Eredménykimutatás – Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h

001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 703 504 0 703 504 758 653 0 758 653
002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 431 215 0 1 431 215 1 146 418 0 1 146 418
003 73EA03 Tagdíjbevételek összesen

(73EA01+73EA02)
2 134 719 0 2 134 719 1 905 071 0 1 905 071

004 73EA04 Tagok egyéb befizetései 26 0 26 12 0 12
005 73EA05 Támogatóktól befolyó összeg 3 052 0 3 052 5 334 0 5 334
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h

006 73EA06 Pénztári befizetések összesen
(73EA03+73EA04+73EA05)

2 137 797 0 2 137 797 1 910 417 0 1 910 417

007 73EA07 Belépõ tagok áthozott egyéni fedezet 3 519 0 3 519 3 189 0 3 189
008 73EA08 Tag nyilatkozata alapján az

adóhatóság által átutalt összeg
152 293 0 152 293 171 170 0 171 170

009 73EA09 Eszközök értékesítésébõl származó
bevétel

0 0 0 0 0 0

010 73EA10 Pénzügyi mûveletek bevétele 93 734 0 93 734 86 624 0 86 624
011 73EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 0 0 0 0 0 0
012 73EA12 Átcsoportosítás mûködési alapból 0 0 0 0 0 0
013 73EA13 Különféle bevételek

(73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+
73EA11+ 73EA12)

249 546 0 249 546 260 983 0 260 983

014 73EA14 Fedezeti alap bevételei összesen
(73EA06+73EA13)

2 387 343 0 2 387 343 2 171 400 0 2 171 400

015 73EA15 Szolgáltatások kiadásai 2 493 233 0 2 493 233 2 243 677 0 2 243 677
016 73EA16 Tagoknak visszatérítet összeg 41 094 0 41 094 38 272 0 38 272
017 73EA17 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 17 798 0 17 798 16 028 0 16 028
018 73EA18 Fedezeti alapot terhelõ jogosulatlan

kifizetések
1 600 0 1 600 533 0 533

019 73EA19 Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról a mûködési alapba
átcsoportosított összeg

8 149 0 8 149 8 125 0 8 125

020 73EA20 Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról a likviditási alapba
átcsoportosított összeg

103 0 103 103 0 103

021 73EA21 Fedezeti alap kiadásai
(73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+
73EA19+73EA20)

2 561 977 0 2 561 977 2 306 738 0 2 306 738

022 73EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye
(73EA14–73EA21)

–174 634 0 –174 634 –135 338 0 –135 338

73EB

Eredménykimutatás – Mûködési alap

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

a b c d e f z

001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj 50 471 0 50 471 54 541 0 54 541
002 73EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 120 741 0 120 741 97 340 0 97 340
003 73EB03 Tagdíjbevételek összesen

(73EB01+73EB02)
171 212 0 171 212 151 881 0 151 881

004 73EB04 Tagok egyéb befizetései 0 0 0 0 0 0
005 73EB05 Támogatóktól befolyó összeg 94 0 94 165 0 165
006 73EB06 Pénztári befizetések összesen

(73EB03+73EB04+73EB05)
171 306 0 171 306 152 046 0 152 046

007 73EB07 Eszközök értékesítésébõl származó
bevétel

2 728 0 2 728 0 0 0

008 73EB071 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele

0 0 0 0 0 0

009 73EB08 Egyéb bevétel 16 457 0 16 457 12 096 0 12 096
010 73EB081 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási

tevékenység bevétele
0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

a b c d e f z

011 73EB09 Kiegészítõ vállalkozási
tevékenységként nyújtott
szolgáltatások ellenértéke

20 985 0 20 985 24 223 0 24 223

012 73EB10 Pénzügyi mûveletek bevétele 2 295 0 2 295 1 724 0 1 724
013 73EB101 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási

tevékenység bevétele
4 0 4 2 0 2

014 73EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból 3 000 0 3 000 3 177 0 3 177
015 73EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a

tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról

8 149 0 8 149 8 125 0 8 125

016 73EB13 Mûködési és kiegészítõ vállalkozás
tevékenység különféle bevételei
(73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+
73EB11+ 73EB12)

53 614 0 53 614 49 345 0 49 345

017 73EB17 Mûködési alap bevételei összesen
(73EB06+73EB13)

224 920 0 224 920 201 391 0 201 391

018 73EB171 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele
(73EB071+73EB81+73EB09+
73EB101)

20 989 0 20 989 24 225 0 24 225

019 73EB18 Anyagjellegû kiadások 140 301 0 140 301 140 172 0 140 172
020 73EB19 Személyi jellegû kiadások 84 806 0 84 806 66 148 0 66 148
021 73EB20 Kisértékû tárgyi eszközök beszerzése 160 0 160 686 0 686
022 73EB21 Egyéb kiadások 2 039 0 2 039 1 246 0 1 246
023 73EB22 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 751 0 751 283 0 283
024 73EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések 988 0 988 939 0 939
025 73EB24 Beruházások, felújítások 2 141 0 2 141 533 0 533
026 73EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba 0 0 0 0 0 0
027 73EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba 0 0 0 0 0 0
028 73EB27 Mûködési alap kiadásai

(73EB18+...+73EB26)
231 186 0 231 186 210 007 0 210 007

029 73EB28 ebbõl: kiegészítõ vállalkozási
tevékenység kiadásai

21 053 0 21 053 25 097 0 25 097

030 73EB29 Adózás elõtti eredmény
(73EB17–73EB27)

–6 266 0 –6 266 –8 616 0 –8 616

031 73EB30 Adófizetési kötelezettség (–) 0 0 0 0 0 0
032 73EB31 Mûködési alap tárgyévi adózott

eredménye (73EB29-73EB30)
–6 266 0 –6 266 –8 616 0 –8 616

73EC

Eredménykimutatás – Kiegészítõ vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h

001 73EC1 Mûködési alap bevételeibõl a
kiegészítõ vállalkozási tevékenység
bevétele

20 989 0 20 989 24 225 0 24 225

002 73EC2 Mûködési alap kiadásaiból a
kiegészítõ vállalkozási tevékenység
kiadása

21 053 0 21 053 25 097 0 25 097

003 73EC3 Kiegészítõ vállalkozási tevékenység
adózás elõtti eredménye
(73EC1-73EC2)

–64 0 –64 –872 0 –872
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73ED

Eredménykimutatás – Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h

001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj 633 0 633 685 0 685
002 73ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 496 0 1 496 1 203 0 1 203
003 73ED03 Tagdíjbevételek összesen

(73ED01+73ED02)
2 129 0 2 129 1 888 0 1 888

004 73ED04 Tagok egyéb befizetései 0 0 0 0 0 0
005 73ED05 Támogatóktól befolyó összeg 0 0 0 0 0 0
006 73ED06 Pénztári befizetések összesen

(73ED03+73ED04+73ED05)
2 129 0 2 129 1 888 0 1 888

007 73ED07 Eszközök értékesítésébõl származó
bevétel

0 0 0 0 0 0

008 73ED08 Egyéb bevételek 4 911 0 4 911 2 153 0 2 153
009 73ED09 Pénzügyi mûveletek bevétele 10 0 10 7 0 7
010 73ED10 Átcsoportosítás mûködési alapból 0 0 0 0 0 0
011 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból 0 0 0 0 0 0
012 73ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a

tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról

103 0 103 103 0 103

013 73ED13 Különféle bevételek
(73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+
73ED11+73ED12)

5 024 0 5 024 2 263 0 2 263

014 73ED14 Likviditási alap bevételei összesen
(73ED06+73ED13)

7 153 0 7 153 4 151 0 4 151

015 73ED15 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 3 0 3 1 0 1
016 73ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 0 0 0 0 0 0
017 73ED17 Átcsoportosítás mûködési alapba 3 000 0 3 000 3 177 0 3 177
018 73ED18 Likviditási alap kiadásai

(73ED15+73ED16+73ED17)
3 003 0 3 003 3 178 0 3 178

019 73ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye
(73ED14–73ED18)

4 150 0 4 150 973 0 973

73EE

Eredménykimutatás – Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h

001 73EE1 Tagdíjbevételek
(73EA03+73EB03+73ED03)

2 308 060 0 2 308 060 2 058 840 0 2 058 840

002 73EE2 Különféle bevételek
(73EA04+73EA05+73EA013+
73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+
73ED05+73ED013)

311 356 0 311 356 318 102 0 318 102

003 73EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) 2 619 416 0 2 619 416 2 376 942 0 2 376 942

004 73EE4 Alapok kiadásai
(73EA21+73EB27+73ED18)

2 796 166 0 2 796 166 2 519 923 0 2 519 923

005 73EE5 Alapok tárgyévi eredménye
(73EE3-73EE4)

–176 750 0 –176 750 –142 981 0 –142 981
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Független könyvvizsgálói jelentés
a Dimenzió Egészségpénztár Küldöttközgyûlése részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Dimenzió Egészségpénztár 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. decem-

ber 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 3 855 892 ezer Ft; a mûködési

alap tartaléka 136 164 ezer Ft, a fedezeti alap tartalékának záró állománya 3 241 694 ezer Ft –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vo-

natkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika elemeit és egyéb magyarázó ionformációkat tartalmazó kiegészítõ

mellékletbõl áll.

A vezetés felelõssége az éves beszámolóért

A vezetés felelõs az éves beszámolónak a számviteli törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban történõ

elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsõ kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy le-

hetõvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredõ lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelõssége

A mi felelõsségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar nemzeti könyv-

vizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelmé-

nyeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy

az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszá-

molóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából

eredõ, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor

a könyvvizsgáló az éves beszámoló Pénztár általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ kontrollt azért mér-

legeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért,

hogy a Pénztár belsõ kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá

az alkalmazott számviteli politikák megfelelõségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerûségének, valamint az

éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk

megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint, az éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad a Dimenzió Egészségpénztár 2015. december

31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetérõl, valamint az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó jövedelmi helyzetérõl a szám-

viteli törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban.

Az üzleti jelentésrõl készült jelentés

Elvégeztük a Dimenzió Egészségpénztár mellékelt üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelõs az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli el-

vekkel összhangban történõ elkészítéséért. A mi felelõsségünk ezen üzleti jelentés és a 2015. december 31-re vonatkozó éves pénz-

tári beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló

összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból leveze-

tett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a Dimenzió Egészségpénztár üzleti jelentése a 2015. évi pénztári beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2016. május 24.

Karikás Judit Karikás Judit

Circulum Audit Kft. (002121) Kamarai tag könyvvizsgáló (006234)

(Tpt-002121/04) (Ept-006234/04)
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 

el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített bélyegző

EPIDERMIS Kft. 
1126 Budapest, Márvány utca 28. 

Mobil: 06-204399884 
Adószám: 22774956-3-43

feliratú bélyegzőt eltulajdonították, használata 2016. május 
23-tól érvénytelen.

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

901153 Molnár Judit

sorszámú ügynökigazolvány használata 2016. május 23-tól 
érvénytelen;

valamint

922025 Sóhaj Róbert

sorszámú ügynökigazolvány használata 2016. június 1-től 
érvénytelen;

és

2331051–2331100 Németh Andor Kriszián

sorszámú nyugtatömb használata 2016. június 2-től 
érvénytelen.

*

Az EPIDERMIS Kft. (1126 Budapest, Márvány u. 28.) bejelentései:

VL1SA 1565450-től  induló 50-es 

számlatömböt (utolsó kiállított számla: 1565482) eltulajdoní-
tották, használata 2016. május 23-tól érvénytelen;

és

KF5NA 5607951-től induló 50-es

nyugtatömböt (utolsó kiállított számla: 5607972) eltulajdoní-
tották, használata 2016. május 23-tól érvénytelen.

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

5953921–5953950

sorszámú nyugtatömb használata 2016. május 20-tól 
érvénytelen;

és

5920381–5920410

sorszámú nyugtatömb használata 2016. május 31-től 
érvénytelen.

*

A Treff Konstruktív Kft. (2230 Gyömrő, Szent István u. 21.)
bejelentései:

IH4SA4069401–4069450 átutalásos számlatömb

IH4EA7026601–7026650 készpénzes számlatömb

sorszámú nyomtatványok használata 2015. szeptember 7-től 
érvénytelen;

valamint

PV0LA0953454–0953463 angol nyelvű számlalapok

CO8LA3485786–3485795 német nyelvű számlalapok

sorszámú nyomtatványok használata 2015. november 12-től 
érvénytelen.
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2016. évi XL. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról*

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 321/A. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A kötelezett ellentmondását követően
a) az elektronikus kapcsolattartást választó jogosult vagy képviselője,
b) a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult,
c) a jogi képviselővel eljáró jogosult a jogi képviselő útján
az ügyre vonatkozó részletes tényállításait és okirati bizonyítékait, továbbá minden egyéb beadványt kizárólag 
elektronikusan, a XXVIII. Fejezetben meghatározottak szerint terjeszthet elő.”

2. § (1) A Pp. 340/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a  keresetlevelet a  330.  § (2)  bekezdésében foglaltak 
szerint az  elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A  jogi képviselővel eljáró fél és a  belföldi székhellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviseletét 
ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az  űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is 
eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során 
ezt kell alkalmaznia.
(3) A  közigazgatási perben a  közigazgatási szerv a  330.  § (2)  bekezdése szerinti iratokat, továbbá minden egyéb 
beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, ha a közigazgatási eljárás kizárólag 
elektronikus úton zajlott és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a közigazgatási szervnek. 
A közigazgatási szerv – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a közigazgatási szerv 
azonosítását biztosító és az  űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével jár el, ha azzal rendelkezik. 
Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.”

 (2) A Pp. 340/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a közigazgatási eljárás nem kizárólag elektronikus úton zajlott, a közigazgatási szerv a hozzá elektronikus 
úton benyújtott iratokat elektronikus úton köteles továbbítani, az  ügy egyéb iratait papír alapon is továbbíthatja. 
Az űrlapon köteles megjelölni a felek és képviselőik adatait, a per tárgyát, valamint köteles jelezni az ügy iratainak 
papír alapú benyújtását. Az ügy iratait legkésőbb az űrlap bírósághoz érkezéséről kapott, a 394/H. § (2) bekezdése 
szerinti befogadás-visszaigazolásnak a  közigazgatási szervhez érkezését követő három munkanapon belül kell 
továbbítani a  bírósághoz. A  közigazgatási szerv köteles feltüntetni a  beadvány kézbesítési rendszer útján kapott 
érkeztetési számát. Az ügy iratainak beérkezéséről a bíróság a kézbesítési rendszer útján automatikusan értesítést 
küld a közigazgatási szervnek. Az értesítésben megjelölt időpontban a beadványt a bírósághoz megérkezettnek kell 
tekinteni.”

3. §  A Pp. 341/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  jogi képviselővel eljáró fél, illetve a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a  341/F.  § 
(2) bekezdése szerint jár el, a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a  jegyzőnél. A  jogi 
képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el 
– az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte 
alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.”

4. §  A Pp. 386/U. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  perben a  beadványokat és azok okiratnak minősülő mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani. A  nem 
elektronikus úton benyújtott beadványban és mellékletében foglalt nyilatkozat hatálytalan.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el.
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5. § (1) A Pp. 394/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja, ezen eljárásokban is – a fél vagy 
a  képviselője – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati 
bizonyítékot és ezek mellékletét (e fejezet alkalmazásában, a  továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint 
elektronikus úton is benyújthatja. Ha e  törvény lehetővé teszi a  beadvány adathordozón történő benyújtását, 
az e fejezet alkalmazásában elektronikus úton benyújtott beadványnak minősül.”

 (2) A Pp. 394/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bíróság az elektronikus úton benyújtott keresetlevél jogszabályban meghatározott módon készített papír alapú 
másolatát kézbesíti az alperes részére. A bíróság az alperest tájékoztatja arról, hogy ellenkérelmét, viszontkeresetét 
vagy egyéb nyilatkozatát elektronikus úton is benyújthatja, vagy – ha arra köteles – elektronikus úton köteles 
benyújtani.”

6. §  A Pp. 394/C. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A (10)–(12) bekezdésben foglalt kivétellel
a) a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: belföldi 
gazdálkodó szervezet) a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványát, okirati bizonyítékát kizárólag 
elektronikusan, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a belföldi 
gazdálkodó szervezet részére a bíróság is elektronikusan kézbesít;
b) ha a belföldi gazdálkodó szervezet az eljárásban alperesként vesz részt, részére a bíróság elektronikusan kézbesít, 
és a belföldi gazdálkodó szervezet a beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikusan, az űrlapbenyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be;
c) ha a  fél jogi képviselővel jár el, a  jogi képviselő a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati 
bizonyítékot kizárólag elektronikusan az  űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be 
a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a jogi képviselő részére.
(3) A belföldi gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb 
beadványt, okirati bizonyítékot a  képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és az  űrlapbenyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével is benyújthatja, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben, a per folyamatban 
léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(4) A  közigazgatási szerv – akkor is, ha nem minősül belföldi gazdálkodó szervezetnek, és ha nem közigazgatási 
perben jár el –, a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan 
nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a közigazgatási szervnek. 
A közigazgatási szerv – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a közigazgatási szerv teljes 
körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével jár el. Ebben az esetben, 
a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.”

7. §  A Pp. 394/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A bíróság felhívhatja a papír alapú kapcsolattartással eljáró szakértőt arra, hogy a szakvéleményt adathordozón 
is benyújtsa, ha azt elektronikus kapcsolattartással eljáró fél részére kell kézbesítenie. A  szakértő felel azért, hogy 
a papír alapú szakvélemény tartalma megegyezik az adathordozón benyújtott dokumentum tartalmával. Ha a papír 
alapú kapcsolattartással eljáró szakértőt a bíróság hívja fel a szakvélemény adathordozón történő benyújtására, úgy 
a 394/G. § (7) bekezdése nem alkalmazandó.”

8. § (1) A Pp. 394/G. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  bíróságnak a  kézbesítési rendszer útján megküldött bírósági iratot a  belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU rendelet szerinti elektronikus bélyegzővel kell ellátnia. 
A bíróság által készített, elektronikus bélyegzővel ellátott irat közokirat.
(5) A bíróság részére a beadványt és mellékletét a kézbesítési rendszer alkalmazásával az Országos Bírósági Hivatal 
útján kell benyújtani. Az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt és mellékletét minősített vagy minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva, vagy az  azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesítve kell a  kézbesítési rendszer útján megküldenie 
a  bíróság részére. Az  elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát a  bíróság által közzétett titkosító kulccsal 
titkosítva küldheti meg a  bíróság részére. Az  elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványa részeként a  bíróság 
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részére megküldheti titkosító kulcsát, ebben az esetben a bíróság a bírósági iratot az elektronikus úton kapcsolatot 
tartó titkosító kulcsával titkosítva kézbesíti az elektronikus úton kapcsolatot tartó részére.”

 (2) A Pp. 394/G. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  Országos Bírósági Hivatal elnöke a  beadvány adathordozón történő benyújtására űrlapot rendszeresít. 
Az  elektronikus úton kapcsolatot tartó az  űrlapon köteles megjelölni a  felek és képviselőik adatait, a  per tárgyát, 
valamint a benyújtandó adathordozó formátumát és darabszámát. Az adathordozót legkésőbb az űrlap bírósághoz 
érkezéséről a 394/H. § (2) bekezdése alapján kapott befogadás-visszaigazolásnak az elektronikus úton kapcsolatot 
tartóhoz érkezését követő három munkanapon belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton. 
A fél vagy képviselője köteles az adathordozón minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét elhelyezni vagy az azon szereplő dokumentumokat azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével hitelesíteni. Az  elektronikus úton kapcsolatot 
tartó az adathordozón elhelyezett fájlban köteles hivatkozni a beadvány kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési 
számára. Az  adathordozó beérkezéséről a  bíróság a  kézbesítési rendszer útján automatikusan értesítést küld 
az elektronikus úton kapcsolatot tartónak. Az űrlap bírósághoz érkezéséről kapott értesítésben megjelölt időpontban 
a beadványt a bírósághoz megérkezettnek kell tekinteni. Ha az adathordozó benyújtására a fentiek megsértésével 
kerül sor, az adathordozón megtett jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.”

 (3) A Pp. 394/G. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az  űrlap módosítására kerül sor, az  Országos Bírósági Hivatal e  tényről a  honlapon a  módosított űrlap 
közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad. Az Országos Bírósági Hivatal a módosított űrlap közzétételét követően 
a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott. A honlapot el kell látni a nem 
rendszeresített űrlapok előterjesztésének jogkövetkezményeire, valamint az űrlap kitöltésének módjára vonatkozó 
tájékoztatással. Ha az űrlap nem felel meg a jogszabályoknak, az Országos Bírósági Hivatal az űrlapot haladéktalanul 
módosítja vagy új űrlapot rendszeresít. A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem 
nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel 
értesíti. A lejárt űrlapon benyújtott kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.”

9. § (1) A Pp. 394/H. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a kézbesítési rendszer a bíróság részére azt igazolja vissza, hogy a bíróság által megküldött bírósági iratot 
az  elektronikus úton kapcsolatot tartó kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a  második értesítésigazolásban 
feltüntetett időpontot követő ötödik munkanapon a bírósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). 
Ha a  kézbesítési vélelem beállta megállapításának van helye, a  bíróság és az  elektronikus úton kapcsolatot tartó 
a kézbesítési rendszer útján automatikus tájékoztatást kap.”

 (2) A Pp. 394/H. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A kézbesítési rendszer az (1)–(10) bekezdésben szabályozott elektronikus igazolások és tértivevények másolatát 
automatikusan megküldi a küldeményt feladó és fogadó félnek is.”

10. §  A Pp. 394/J. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit nem lehet 
alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai 
követelményeknek megfelelően benyújtották. A  határidő számítása szempontjából benyújtottnak az  a  beadvány 
tekintendő, amelyről a bíróság informatikai rendszere befogadás-visszaigazolást küldött, és adathordozón történő 
benyújtás esetén a 394/G. § (7) bekezdése szerinti határidő is betartásra került.”

11. §  A Pp. 394/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a keresetlevél, az egyéb beadvány vagy az okirati bizonyíték, illetve ezek együttes mérete a kézbesítési rendszer 
által befogadható méretet meghaladja, a  beadvány adathordozón is benyújtható. Az  adathordozót eggyel több 
példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelve van. Az adathordozót a bíróság – az adathordozón 
szereplő fájlok nyomtatása nélkül – postai úton kézbesíti a felek és képviselőik részére. A kézbesítési rendszer által 
befogadható mérethatárt az Országos Bírósági Hivatal a honlapon közzéteszi. A befogadható mérethatárt el nem érő 
nagyságú, adathordozón benyújtott jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.”

12. §  A Pp. 395. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a bírósági ügyintéző által peres és nemperes eljárásban ellátható feladatokat;
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b) a  bíróságokkal történő elektronikus kapcsolattartás során alkalmazandó szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”

13. §  A Pp. a következő 397/J. §-sal egészül ki:
„397/J.  § 2016. július 1. napjától a  kötelező elektronikus kapcsolattartás tekintetében e  törvénynek a  polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XL. törvénnyel megállapított
a) 321/A. § (2)–(3) bekezdését a 2016. július 1. napján és az azt követően indult fizetési meghagyásos eljárást követően 
perré alakult eljárásban,
b) 340/B. § (2) bekezdését a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat 
bírósági felülvizsgálata iránti perekben,
c) 341/J. § (2) bekezdését a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során 
hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben,
d) 386/U. § (1) bekezdését a 2016. július 1. napján és az azt követően indult perekben,
e) 394/C. § (2) bekezdését a 2016. július 1. napján és az azt követően indult perekben
kell alkalmazni.”

14. §  A Pp.
a) 321/A. § (3) bekezdésében az „és bizonyítékait” szövegrész helyébe az „és okirati bizonyítékait” szöveg,
b) 394/C. § (5) bekezdésében és 394/E. § (2) bekezdésében az „ÁNYK” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
c) 394/C. § (7)–(8) bekezdésében, 394/G. § (2) bekezdés a) pontjában, 394/L. §-ában a „gazdálkodó szervezet” 

szövegrész helyébe a „belföldi gazdálkodó szervezet” szöveg,
d) 394/G.  § (6)  bekezdésében a  „dokumentumformátumok” szövegrész helyébe a  „fájlformátumok” szöveg, 

a „dokumentumformátumokat” szövegrész helyébe a „fájlformátumokat” szöveg,
e) 394/H. § (7) bekezdésében az „a bíróság nevét” szövegrész helyébe az „a bíróság és a felek nevét, az ügy tárgyát” 

szöveg,
f ) 394/L. §-ában az „ÁNYK” szövegrészek helyébe az „az” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a Pp.
a) 340/B. § (4) bekezdés a) pontja,
b) 340/B. § (4) bekezdés b) pontjában a „továbbá a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak 

digitalizálásáról,” szövegrész,
c) 346/B. § (4) bekezdésében a „vagy tárgyi” szövegrész,
d) 394/D. § (6) bekezdésében az „egyéb” szövegrész,
e) 394/M. § (3) bekezdése,
f ) 395. § (4) bekezdés n) pontjában az „a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás és” szövegrész.

2. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  
CCXXII. törvény módosítása

16. § (1) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 110. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„110. § (1) Azok az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerinti elektronikus 
aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, akik 2016. június 30-án a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
nyilvántartásában bejelentett szolgáltatóként szerepeltek, és az e törvény szerinti bizalmi szolgáltatásra vonatkozóan 
nem tesznek bejelentést, az  Eat. szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásaikat legkésőbb 2017. 
július 1-jéig kötelesek befejezni, amely kötelezettség teljesítésére az Eat. 16. §-a és 16/N. §-a szerinti rendelkezések 
alkalmazandók azzal, hogy a befejezéssel kapcsolatos kötelezettségeikkel összefüggésben 2017. július 2-át követően 
a bizalmi felügyelet a 89. §, valamint a 95. § és a 96. § szerint jár el.
(2) Azok az Eat. szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, akik 2016. június 30-án 
egyes elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásuk tekintetében – ide nem értve a  természetes személyek 
számára kibocsátott minősített tanúsítványokat – a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában 
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minősített szolgáltatóként szerepeltek (a továbbiakban az általuk nyújtott szolgáltatás együtt: Eat. szerinti minősített 
szolgáltatás), az  Eat. szerinti minősített szolgáltatásuknak az  eIDAS Rendelet 22.  cikke szerinti bizalmi listán való 
feltüntetéséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig jogosultak ezen Eat. szerinti minősített szolgáltatásaikat nyújtani.
(3) A (2) bekezdés szerinti átmeneti időszak alatt az Eat. szerinti minősített szolgáltatások és az azok alapján kibocsátott 
tanúsítványok, a  tanúsítványon alapuló elektronikus aláírások és időbélyegek Magyarország területén továbbra is 
rendelkeznek mindazon jogszabály által előírt joghatással, amellyel 2016. június 30-án rendelkeztek, feltéve, hogy 
az átmeneti időszak alatt az Eat. 2016. június 30-i rendelkezései szerinti követelményeknek megfelelnek.
(4) A  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az  Eat. szerinti minősített szolgáltatások feletti hatósági felügyeletet 
az átmeneti időszak alatt a bizalmi szolgáltatásra vonatkozó hatásköre alapján, a bizalmi szolgáltatásra vonatkozó 
szabályok szerint látja el.
(5) A  (2)  bekezdésben megjelölt Eat. szerinti minősített szolgáltatás az  átmeneti időszak alatt kizárólag az  eIDAS 
Rendelet szerinti nemzeti szinten elismert minősített bizalmi szolgáltatásnak minősül, egyebekben az eIDAS Rendelet 
szerinti minősített bizalmi szolgáltatás joghatásával nem rendelkezik.
(6) A Negyedik Rész kivételével, ahol jogszabály a Negyedik Rész szerinti minősített bizalmi szolgáltatást említ, azon 
a (2) bekezdés szerinti átmeneti időszak alatt az Eat. szerinti minősített szolgáltatást is érteni kell.
(7) A  Negyedik Rész kivételével, ahol jogszabály minősített elektronikus bélyegzőt jelöl meg, azzal a  (2)  bekezdés 
szerinti átmeneti időszak alatt az Eat. szerinti minősített szervezeti elektronikus aláírást egyenértékűnek kell tekinteni.”

 (2) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.  § 
45. pontjában az „a papír, az USB kulcs” szövegrész helyébe az „az USB kulcs” szöveg lép.

 (3) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
a) 38. § (1) bekezdés l) pontja az „ÁNYK űrlapbenyújtási” szövegrész helyett „űrlapbenyújtási” szöveggel,
b) 96. § (6) bekezdése az „500 000 forinttól” szövegrész helyett az „50 000 forinttól” szöveggel,
c) 96. § (7) bekezdése a „100 000 forinttól” szövegrész helyett az „50 000 forinttól” szöveggel,
d) 113. § (1) bekezdésével módosítandó Pp. 195. § (3) bekezdése a „minősített elektronikus aláírást” szövegrész 

helyett a  „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást” 
szöveggel,

e) 113. § (2) bekezdésével módosítandó Pp. 195. § (5) bekezdése a „minősített elektronikus aláírással” szövegrész 
helyett a  „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással” 
szöveggel,

f ) 113. § (3) bekezdésével módosítandó Pp. 196. § (1) bekezdés e) pontja a „minősített elektronikus aláírásával 
aláírt vagy minősített elektronikus” szövegrész helyett a „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 
fokozott biztonságú elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 
fokozott biztonságú elektronikus” szöveggel,

g) 113. (3)  bekezdésével módosítandó Pp. 196.  § (1)  bekezdés f )  pontja a  „minősített elektronikus aláírást, 
minősített elektronikus” szövegrész helyett a  „minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírást, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus” szöveggel

lép hatályba.
 (4) Hatályát veszti az 1. § 1. pontjában az „ÁNYK” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. június 30-án lép hatályba.
 (2) Az 1–14. §, valamint a 16. § (2) és (4) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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A Kormány 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete
a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól

A Kormány a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. §-ában,
a 13. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. főiroda: az a hely, ahol a szervező a főtevékenységét végzi és ahol a központi döntéshozatal történik;
2. működési kockázat: a nem megfelelő vagy rosszul működő belső folyamatokból és rendszerekből, személyek 

nem megfelelő feladatellátásából vagy külső eseményekből eredő veszteség kockázata.

2. Engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások

2. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Hatóság) engedélye szükséges:
a) a szervezőként (megbízható szervezőként) történő elismeréshez;
b) már működő szervező megbízható szervezőként történő elismeréséhez;
c) a szervező igazgatósági tagjai és felügyelőbizottsági tagjai megválasztásához, kinevezéséhez;
d) a közösség működési rendjére vonatkozó szabályzat, továbbá annak módosítása jóváhagyásához;
e) közösség toborzására irányuló nyilvános felhívás általános tartalmának jóváhagyásához;
f ) a szervezőként történő elismeréshez és működéshez szükséges engedély visszaadásához és 

az állomány-átruházáshoz.
 (2) A Hatóság nyilvántartásba veszi:

a) a közösséget,
b) a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016.  évi XV.  törvény (a  továbbiakban: Törvény) 

46. § (1) bekezdésében előírt, a Hatóság által nyilvántartott adatokat és az azokban bekövetkezett változást.
 (3) A Hatóság a Törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a szervező kérelmére törli a közösséget 

a nyilvántartásból.
 (4) A Törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a Hatóság hivatalból törli a közösséget 

a nyilvántartásból.

3. Szervezőként történő elismerés engedélyezése

3. § (1) A szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelemhez a kérelmezőnek mellékelni kell:
a) létesítő okiratát;
b) igazolást arról, hogy rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel;
c) nyilatkozatot a  Törvény által előírt pénzügyi, illetve gazdasági szakirányú szakképzettséggel rendelkező 

személy foglalkoztatásáról, továbbá a szervező igazgatósága legalább egy tagjával szemben a Törvény által 
támasztott szakmai követelmények fennállásáról;

d) nyilatkozatot arról, hogy a szervező irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik;
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tevékenységét mikor kívánja megkezdeni;
f ) középtávú üzleti tervét;
g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát;
h) szervezeti és működési szabályzatát;
i) számviteli politikájának és részletes számviteli rendszerének könyvvizsgáló által ellenjegyzett tervezetét, 

prudens működésnek megfelelő, könyvvizsgáló által ellenjegyzett belső szabályzatait;
j) a szervező nyilatkozatát arról, hogy képes fenntartani a közösség pénzügyi egyensúlyát, valamint biztosítani 

az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás feltételeit;
k) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség, helyiség 

meglétének igazolását;
l) ellenőrzési eljárások és rendszerek igazolását;
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m) a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer meglétének igazolását, 
valamint a  rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó tervet, továbbá független szakértői véleményt 
az informatikai és nyilvántartási rendszerek zártságáról;

n) a könyvvizsgálóval kötendő szerződés tervezetet és a  könyvvizsgálóval szemben támasztott jogszabályi 
feltételek meglétének igazolását;

o) a belső ellenőrrel kötendő szerződés tervezetet és a belső ellenőrrel szemben támasztott feltételek igazolását;
p) panaszkezelési szabályzatát;
q) a szervező igazgatósága tagjainak díjazását meghatározó javadalmazási politikát;
r) a közösség befektetési politikájára vonatkozó szabályzatát; valamint
s) teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az  engedély 

iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a Hatóság által megkeresett szervek útján történő 
ellenőrzéséhez.

 (2) A kérelmező a  szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelemhez az  (1)  bekezdésben felsoroltakon 
kívül mellékeli az  első közösség toborzására irányuló nyilvános felhívás tervezetét, valamint a  közösség leendő 
tagjával kötendő előzetes megállapodás egy mintapéldányát is.

 (3) Az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolással egyenértékű, ha a  kérelmező szerepel a  köztartozásmentes 
adózói adatbázisban.

4. § (1) A megbízható szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelemhez a  Törvényben felsoroltakon kívül 
a kérelmezőnek mellékelni kell:
a) hatályos létesítő okiratát,
b) harminc napnál nem régebbi cégkivonatát,
c) az alaptőke rendelkezésre állásának igazolását bankszámlakivonattal,
d) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nincs köztartozása,
e) nyilatkozatot arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint
f ) a Törvény 10.  § (4)  bekezdésében foglalt dokumentumokat vagy a  Törvény 1.  § (1)  bekezdés 3.  pont 

a) alpontjában foglalt feltételek fennállását igazoló dokumentumokat.
 (2) A kérelmező megbízható szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelméhez az  (1)  bekezdésben 

felsoroltakon kívül mellékeli a 3. § (1) bekezdés b)–s) pontjában, valamint a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
dokumentumokat.

 (3) Az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolással egyenértékű, ha a  kérelmező szerepel a  köztartozásmentes 
adózói adatbázisban.

 (4) A Törvény 13.  § (6)  bekezdése szerinti, fogyasztói csoportnál eltöltött vezető tisztségviselői gyakorlat a  korábban 
fogyasztói csoportot szervező cég jogutód nélküli megszűnése esetén a vezetői tisztségviselői gyakorlatot és annak 
időtartamát tartalmazó közokirattal is igazolható.

4. A közösség nyilvántartásba vétele

5. § (1) A szervező a  közösség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmét elektronikus úton, a  Hatóság honlapján erre 
a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtja be.

 (2) A  szervező a  közösség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelméhez köteles csatolni a  Hatóság által korábban 
a  szervezőkénti elismeréshez, illetve a  toborzás jóváhagyásához benyújtott és jóváhagyott, a  Törvény 38.  § 
(2) bekezdése szerinti mellékleteket.

 (3) A  szervező köteles gondoskodni az  előzetes megállapodást megkötő személyek személyazonosító adatainak, 
lakcímének, valamint adóazonosító jelének személyazonosítást igazoló okiratok alapján történő ellenőrzéséről.

5. A közösség szabályzatainak tartalma, közzététele

6. § (1) A szervező a Törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt szabályzatokon felül köteles
a) a közösség működtetésével összefüggésben

aa) a fedezet nyilvántartásáról és értékeléséről szóló szabályzatot,
ab) a tartalék képzéséről, elhelyezéséről és felhasználásának rendjéről szóló szabályzatot,
ac) a tagtoborzásról szóló szabályzatot,
ad) tag kilépésének, kizárásának rendjéről szóló szabályzatot,
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b) a szervező működésével összefüggésben
ba) belső ellenőrzésről szóló szabályzatot,
bb) a tagok adatainak kezeléséről, védelméről és szolgáltatásáról szóló szabályzatot, valamint titokvédelmi 

szabályzatot,
bc) számviteli politikát és a vonatkozó szabályzatokat, számlarendet és számlatükröt,
bd) panaszkezelési szabályzatot,
be) a szervező vezető tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási politikát

készíteni.
 (2) Az egyes szabályzatok minimális tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza, az (1) bekezdés b) pont bd) alpontja 

szerinti panaszkezelési szabályzatot a Hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett mintaszabályzat alapján 
köteles elkészíteni a szervező.

 (3) A Törvény 6.  § (3)  bekezdésében foglalt, valamint az  (1)  bekezdésben meghatározott szabályzatokat a  szervező 
minden év március 31-éig köteles felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

 (4) A Törvény 6.  § (3)  bekezdésében foglalt, valamint az  (1)  bekezdésben foglalt szabályzatok elfogadásáról, illetve 
esetleges módosításáról a  szervező köteles az  elfogadástól, illetve a  módosítástól számított 3 munkanapon 
belül a  tagokat elektronikus úton értesíteni, és az  értesítéssel egyidejűleg azokat a  szervező köteles a  honlapján 
változáskövetéssel ellátott formában közzétenni, továbbá azokba a székhelyén betekintést biztosítani. A szabályzatok 
hatályos állapotának a szervező honlapján folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

 (5) Kizárólag a Hatóság engedélyével, jóváhagyásával történhet azon szabályzatok módosítása, amelyek Hatóság általi 
engedélyezéshez vagy jóváhagyáshoz kötöttek. A szabályzatok módosítására a szabályzatok engedélyezésére vagy 
jóváhagyására irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. A közösség könyvvezetése és beszámoló készítése

7. § (1) A közösség számviteli törvény szerinti könyvelést önállóan nem vezet, és a számviteli törvény szerinti beszámolót és 
annak mellékleteit nem önállóan készíti el, hanem ezek elkészítéséről a szervező gondoskodik.

 (2) A szervező több közösség működtetése esetén a közösségek számviteli nyilvántartásait egymástól, valamint a saját 
nyilvántartásaitól is elkülönítetten köteles vezetni.

 (3) A közösség beszámolójában fel kell tüntetni:
a) a közösség tagjaival szemben fennálló és lejárt követeléseket,
b) a közösség tagjait megillető állami támogatásokat,
c) a közösségnek a megszűnt tagsági jogviszonyokból eredő kötelezettségeit,
d) a szervező által a közösség számára történő tartalék befizetés és felhasználás összegét, a felhasználás indokát.

7. A közösség működésének és gazdálkodásának különös szabályai

8. § (1) A közösség működéséről a szervező analitikus nyilvántartásokat köteles vezetni.
 (2) A szervező több közösség működtetése esetén a közösségek analitikus nyilvántartásait elkülönítetten köteles vezetni.
 (3) A szervező által a közösség működéséről vezetett analitikus nyilvántartásoknak tartalmaznia kell különösen:

a) a közösség által kötött tagsági, valamint hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződéseket;
b) a tagokra vonatkozó analitikus nyilvántartást;
c) a tagok által teljesített előtakarékossági befizetéseket [ezen belül a rendszeres, a rendkívüli, valamint a tagsági 

szerződésben megjelölt megvásárolni kívánt lakóingatlan értékének (a  továbbiakban: szerződéses érték) 
20%-át elérő, illetve meghaladó tagi befizetések];

d) az állami támogatásokra vonatkozó analitikát;
e) a közösség szabad pénzeszközeinek befektetéseit bemutató analitikát;
f ) a szervező által a közösség számára történő tartalék befizetésének és a felhasználás összegének, időpontjának, 

jogosultjának, továbbá a felhasználás indokának nyilvántartását; valamint
g) a tagsági szerződésekből és a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezése iránti szerződésekből eredő függő 

kötelezettségeket.

9. § (1) A tag a  tagsági szerződés alapján vállalt fizetési kötelezettségeit (a  továbbiakban: havi részlet) minden hónap 
15.  napjáig teljesíti. A  havi részlet kiszámítása a  tagnak a  havi részletfizetésről szóló fizetési értesítő kiállításának 
napján érvényes szerződéses érték alapján történik.
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 (2) A havi részletfizetésről szóló fizetési értesítő közlése
a) postai úton,
b) elektronikus levélben, vagy
c) a közösség honlapján a tag egyéni belépési kóddal védett személyes, más számára el nem érhető elektronikus 

postaládáján keresztül
történhet.

 (3) A szervező biztosítja, hogy a havi részletfizetésről szóló fizetési értesítő (2) bekezdés c) pontja szerinti közlése során 
az  ügyféladatok a  pénzügyi intézmények, a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei szolgáltatók informatikai 
rendszerének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírtakkal legalább azonos adatbiztonsági 
védelemben részesüljenek.

 (4) A havi részlet tartalmazza:
a) a mindenkori aktuális szerződéses érték és a  szerződés hónapokban kifejezett időtartamának hányadosa 

alapján meghatározott rendszeres előtakarékossági befizetés összegét, illetve a közösség által megelőlegezett 
hiányzó tagi befizetés visszafizetendő havi összegét;

b) a közösséggel kötött tagsági szerződésben rögzített, a szervező részére fizetendő szervezési díjat; valamint
c) a tag által a Törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja alapján vállalt vagyonbiztosítás és a Törvény 20. § (2) bekezdés 

e) pontja alapján vállalt hitelfedezeti életbiztosítás (a továbbiakban együtt: biztosítás) részletét.
 (5) A (4) bekezdés szerinti havi részlet összegét a közösség bankszámlájára történő befizetéssel teljesíti a tag azzal, hogy 

a szervező a havi részlet befizetését követően a (4) bekezdés b) pontja szerinti szervezési díjat a saját bankszámlájára, 
a  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti biztosítási díjat pedig a  szolgáltatást nyújtó biztosító bankszámlájára igazolható 
módon átutalja.

 (6) Amennyiben a  tag rendkívüli előtakarékossági befizetést kíván teljesíteni, köteles a  rendkívüli előtakarékossági 
befizetés teljesítésével egyidejűleg erről a körülményről a szervezőt elektronikus úton vagy írásban értesíteni.

 (7) A közösség kifizetéseivel és szabad pénzeszközeinek befektetésével összefüggő indokolt és ésszerű költségeket 
a közösség viseli. A befektetések hozama – az ésszerű és indokolt költségek levonása után – a tagokat illeti, amelyet 
a tagok között befizetéseik arányában a közösség megszűnésekor a szervező oszt fel és számol el.

 (8) A közösségnek olyan zárt informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely az  egyéni számlavezetést és fedezet-
nyilvántartást képes kezelni, továbbá elektronikus havi számlaértesítőt tud kiállítani.

8. A közösség megszűnési eljárása

10. § (1) A közösségnek a  Törvény 3.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott, jogutód nélküli megszüntetésére 
vonatkozó megszűnési eljárás megindítását a közösség nevében a szervező kezdeményezi a Hatóságnál. A megszűnési 
eljárás bejelentésére és megindítására csak akkor kerülhet sor, ha minden, kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítő 
tag javára a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése megtörtént és a tag az általa kiválasztott ingatlant megvásárolta.

 (2) A megszűnési eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a  közösségnek a  megszűnési bejelentés 
előterjesztése időpontjában fennálló pénzügyi és gazdasági helyzetét tartalmazó beszámolóját.

 (3) A (2) bekezdés szerinti beszámolónak
a) át kell fognia a közösség működésének teljes időtartamát;
b) be kell mutatnia a közösség valamennyi tagja tekintetében

ba) a teljesített előtakarékossági befizetéseket,
bb) a licit során vállalt és teljesített befizetéseket,
bc) a tag részére megelőlegezett összeget és kifizetéseket,
bd) a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben meghatározott részletek befizetését,
be) a tagot megillető és részére teljesített állami támogatás összegét, valamint
bf ) a  tagot megillető és részére kifizetett, a  közösség szabad pénzeszközeinek befektetéséből eredő 

hozamokat, illetve elszámolt – esetleges – veszteségeket, azok költségeit;
c) tartalmaznia kell a közösség tagjaival szemben a beszámoló készítése időpontjában fennálló követeléseket és 

kintlévőségeket;
d) tartalmaznia kell a  közösség tagjaival szemben vagy a  közösség tagjai által indított, a  beszámoló készítése 

időpontjában folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokat az eljárással érintett érték megjelölésével.
 (4) A Hatóság hiánypótlásra hívja fel a szervezőt, ha a kérelem vagy annak melléklete nem tartalmazza a (3) bekezdésben 

meghatározott elemeket, vagy a bejelentés más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul.
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 (5) A Hatóság a  jogszabályi előírásoknak megfelelően tett bejelentést tudomásul veszi. Az  erre vonatkozó határozat 
kézhezvételét követően jogosult a szervező a megszűnési eljárás megindítására.

11. § (1) A megszűnési eljárás során a szervező
a) 15 napon belül felméri a közösség vagyonát és kötelezettségeit;
b) a közösség javára intézkedik a tagokkal szembeni kinnlevőségek és követelések behajtása iránt;
c) lefolytatja a közösség tagjaival szemben vagy általuk indított peres és nemperes eljárásokat;
d) a közösség esetleges vagyontárgyait árverés útján értékesíti;
e) a közösség olyan követeléseit, melyek vonatkozásában a  végrehajtás legalább 1 éve szünetel vagy egyéb 

okból behajthatatlan, megkíséreli értékesíteni;
f ) a közösség rendelkezésre álló, illetve az érvényesített követelésekből, vagyontárgyakból befolyt pénzeszközei 

terhére visszafizeti a  tartalékból felhasznált azon összeget, amelynek a  visszapótlására korábban még nem 
került sor;

g) a közösség rendelkezésre álló, illetve az érvényesített követelésekből, vagyontárgyakból befolyt pénzeszközei 
terhére visszafizeti azoknak a tagoknak az előtakarékossági befizetéseit – ide nem értve a szervezési díjat és 
a biztosítási díjakat –, akiknek a szerződése azt megelőzően szűnt meg, hogy jogosultságot szereztek volna 
a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére;

h) megállapítja a  közösség működése során elért hozamok teljes összegét, levonja belőle a  megszerzésükkel 
kapcsolatosan felmerült ésszerű költségeket és a fennmaradt összeget a közösség megszűnéskori tagjai között 
befizetéseik arányában felosztja, valamint az így megállapított összeget a tag által megadott bankszámlaszámra 
való átutalással vagy a tag egyéb tartozásának fennállása esetén az abba való beszámítással teljesíti.

 (2) A megszűnési eljárás során a közösségi tagok javára történő kifizetés kezdetéről rendkívüli közleményt kell közzétenni 
a közösséget működtető szervező honlapján. A szervező a közösségi tagok javára történő kifizetéseket csak akkor 
kezdheti meg, ha a közösséget megillető minden kinnlevőséget maradéktalanul behajtott.

 (3) A szervező valamennyi kinnlevőség behajtását és a tagokat megillető követelések kifizetését követően a megszűnési 
eljárásról beszámolót készít, mely beszámoló tartalmazza az egyes tagok részére teljesített kifizetések összegét is. 
A beszámolót a szervező könyvvizsgálója ellenjegyzi. A megszűnési beszámoló az alábbiakat tartalmazza:
a) az ügyvezető szerv éves jelentését a 40. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott tartalommal,
b) az esetleges járulékos és egyéb bevételeket,
c) a tagok javára eszközölt kifizetéseket tagonként,
d) a megszűnési eljárás során felmerült költségeket és felszámított díjakat tételesen,
e) a tagok között felosztott nettó – költségekkel csökkentett – hozam teljes összegét, annak keletkezése 

részletezésével.
 (4) A beszámolót a szervező a Hatósághoz terjeszti fel, aki annak kézhezvételét követően 15 napon belül egy alkalommal 

hiánypótlásra hívhatja fel a szervezőt és annak maradéktalan teljesítését követően 30 napon belül vagy hiánypótlási 
felhívás hiányában a beszámoló ellenőrzését követően 30 napon belül a közösséget törli a nyilvántartásból. A törléssel 
a közösség jogutód nélkül megszűnik.

12. § (1) A Hatóság hivatalból elrendeli a közösség megszüntetésére vonatkozó megszűnési eljárás megindítását, ha a bíróság 
jogerősen elrendeli a  szervező felszámolását vagy kényszertörlését, és a  közösség működtetésére új szervező 
kijelölésére nincs lehetőség.

 (2) A hivatalból indult megszűnési eljárás lefolytatására a kérelemre indult megszűnési eljárásra vonatkozó szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a szervezőnek a közösség megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségeit és 
feladatait a szervező kijelölt felszámolója látja el.

 (3) A megszűnési eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a Törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben 
a Törvény 35.  § (2)  bekezdése szerinti 3 hónap, a Törvény 3.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  szervező 
felszámolásának végső időpontja.

13. §  A szervező felszámolása esetén stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősül.

9. A tagtoborzási eljárás

14. § (1) A szervező a Hatóság által jóváhagyott általános tartalommal köteles a nyilvános felhívást közzétenni. A Hatóság által 
jóváhagyott nyilvános felhívás általános tartalma csak a Hatóság jóváhagyásával módosítható.



1370 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

 (2) A tagtoborzásra irányuló nyilvános felhívásban a szervezőre vonatkozó adatok közül fel kell tüntetni:
a) a szervező nevét;
b) a szervező cégjegyzékszámát;
c) a szervező székhelyét;
d) a Hatóság által kiadott szervezői engedélyének számát;
e) a megbízható szervezői minőség meglétére, illetve nemlétére történő utalást;
f ) a szervező elektronikus levelezési címét, telefon- és faxszámát, valamint weboldalának címét;
g) a könyvvizsgáló nevét és címét.

 (3) A nyilvános felhívásban a szervező köteles a létrehozni kívánt közösséggel kapcsolatban a Törvény 17. § (2) bekezdés 
b) pontjában foglaltakon túl az alábbi adatokat feltüntetni:
a) a létrehozni kívánt közösség tervezett maximális taglétszámát, valamint
b) a létrehozni kívánt közösség működésének tervezett időtartamát.

 (4) A létrehozni kívánt közösség jogi jellegére vonatkozó tájékoztatás keretében a  szervező a  nyilvános felhívásban 
köteles kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni a nyilvánosságot
a) arról a körülményről, hogy a  létrehozni kívánt közösség jogi személyiséggel rendelkező, sajátos működésű, 

tagsággal rendelkező vagyonösszesség, melynek célja kizárólag
aa) új lakóingatlan vásárlása érdekében történő rendszeres és rendkívüli előtakarékossági befizetések 

kezelése,
ab) a  közösség időlegesen szabad pénzeszközeinek magyar és az  Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT tagállam) állampapírjába történő befektetése, 
valamint

ac) a közösség tagjai részére új lakóingatlan vásárlása céljából történő kifizetés teljesítése;
b) arról a  körülményről, hogy a  létrehozni kívánt közösség nem minősül a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi intézmények, és 
a közösség által végzett tevékenység nem minősül a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek;

c) arról a körülményről, hogy a közösségbe történő előtakarékossági befizetésekre az Országos Betétbiztosítási 
Alap, valamint a Befektető-védelmi Alap kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki; valamint

d) arról a  körülményről, hogy bármely otthonteremtési közösséghez való csatlakozás hosszú távú, anyagi 
terheket jelentő elköteleződéssel jár, amely döntést a szabályokat megismerve, megértve, körültekintően kell 
meghozni.

 (5) A leendő tag által vásárolni kívánt új lakóingatlan értékére vonatkozóan a nyilvános felhívásban rögzíteni szükséges
a) azt a  körülményt, hogy a  szerződéses érték a  tagsági szerződés megkötésekor 10 és 40 millió forint között 

lehet; valamint
b) az arra való utalást, hogy amennyiben a  kiválasztást követően a  szerződéses értéknél magasabb értékű 

lakóingatlant kíván vásárolni, abban az  esetben az  adásvételi szerződés megkötésekor a  különbözetet egy 
összegben köteles biztosítani a vételár kiegyenlítéséhez.

 (6) A nyilvános felhívásban a  szervező részére fizetendő és elkülönített letéti számlán nyilvántartott regisztrációs díj 
tekintetében rögzíteni szükséges
a) a regisztrációs díj mértékét;
b) a regisztrációs díj megfizetésének határidejét;
c) az arra való utalást, hogy a  regisztrációs díjat a  szervező a  közösség nyilvántartásba vételének esetleges 

meghiúsulása esetén 8 napon belül visszafizeti a csatlakozni kívánó természetes személy részére;
d) az arra való utalást, hogy amennyiben a  közösség létrejöttét követően a  tagsági szerződés megkötése 

a közösség vagy a szervező érdekkörében felmerülő, illetve a felek érdekkörén kívül eső ok miatt hiúsul meg, 
abban az esetben a szervező a regisztrációs díj összegét a szerződéskötés meghiúsulását követő 8 napon belül 
visszafizeti a csatlakozni kívánt természetes személy részére;

e) az arra való utalást, hogy amennyiben a  közösség létrejöttét követően a  tagsági szerződés megkötése 
a  csatlakozni kívánó természetes személy érdekkörében felmerülő ok miatt hiúsul meg, abban az  esetben 
a regisztrációs díjat a csatlakozni kívánó személy elveszíti; valamint

f ) az arra való utalást, hogy a csatlakozni kívánó természetes személy a megfizetett regisztrációs díj után állami 
támogatásra nem jogosult.

 (7) A nyilvános felhívásban rögzíteni szükséges az állami támogatás mértékéről szóló, illetve igénybevételének feltételeit 
tartalmazó rövid tájékoztatást – különös tekintettel arra, hogy a tagot kizárólag abban az esetben illeti meg az állami 
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támogatás, ha a szervező a Törvény rendelkezései alapján megbízható szervezőnek minősül, illetve arról, hogy egy 
természetes személy csak egy szerződés után jogosult állami támogatásra.

 (8) A nyilvános felhívásban a szervező részére fizetendő szervezési díj tekintetében rögzíteni szükséges
a) a szervezési díj várható mértékét;
b) az arról való tájékoztatást, hogy a  szervezési díj mértéke a  vásárolni kívánt új lakóingatlan mértékéhez 

viszonyítva kerül megállapításra, emiatt az  egyes tagok által fizetendő szervezési díj mértéke eltérő – de 
legfeljebb a közösség tagja által a tagsági szerződésben megállapított érték havi 1 ezreléke – lehet;

c) a szervezési díj fizetésének a  rendszeres előtakarékossági befizetés teljesítésével egyidejűleg, havi 
rendszerességgel történő befizetésének kötelezettségét azzal, hogy rendkívüli előtakarékossági befizetés, 
a licit során kiválasztott tag licit során vállalt szervezési díjfizetési kötelezettsége, illetve a megelőlegezett tagi 
befizetés visszafizetése esetén a szervezési díj megfizetésének esedékessége ettől eltérő lehet; valamint

d) az arra való utalást, hogy a megfizetett szervezési díj után a közösség tagja állami támogatásra nem jogosult.
 (9) A nyilvános felhívásban rögzíteni kell, hogy a szokásos ingatlanszerzési költséget a közösség tagja mint vevő köteles 

viselni.
 (10) A nyilvános felhívásban a tag által teljesített rendszeres előtakarékossági befizetések tekintetében rögzíteni szükséges, 

hogy ezekkel kapcsolatban a tag nem jogosult kamatra.
 (11) A nyilvános felhívásban a  szervező köteles közérthetően tájékoztatni a  csatlakozni kívánó személyeket a  tagsági 

szerződés megszűnésének eseteiről, az azokkal kapcsolatos tudnivalókról különös tekintettel
a) a nem szerződésszerű teljesítés esetén történő megszűnésre;
b) a tag kilépése esetén történő megszűnésre, hangsúlyosan bemutatva azt, hogy a befizetésekhez mikor juthat 

hozzá a közösségből kilépő tag.
 (12) A nyilvános felhívásban rögzíteni kell, hogy a közösség és a szervező felügyeletét a Hatóság látja el.
 (13) A nyilvános felhívást – a Hatóság jóváhagyását követően – a szervező köteles két hónapig vagy ha a tagtoborzásra 

nyitva álló időszak ennél hosszabb, annak lezárultáig
a) a honlapján a figyelem felhívására alkalmas módon megjelentetni, valamint
b) székhelyén, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggeszteni.

 (14) A szervező a nyilvános felhívásból kivonatot nem készíthet, azt egységes egészként kell kezelni.

15. § (1) A nyilvános felhívás alkalmazása mellett a szervező az eredményes tagtoborzás érdekében a közösség létrehozásával 
kapcsolatban
a) reklámokat, hirdetéseket (a továbbiakban: kereskedelmi kommunikáció) jelentethet meg, valamint
b) a közösség működése iránt érdeklődő természetes személyek számára személyesen, telefonon, illetve 

elektronikus levélben egyéni tájékoztatást nyújthat.
 (2) A közösségre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során a szervező köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, 

amely a közösségre vonatkozóan – különös tekintettel az új ingatlan tulajdonjogának megszerzése tekintetében – 
téves várakozást kelthet a közösség működése iránt érdeklődő természetes személyekben.

 (3) A szervező a  közösségre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles a  nyilvános felhívást tartalmazó 
dokumentumra és arra utalni, hogy a közösséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a felhívás tartalmazza, illetve 
tájékoztatást adni a felhívás elérhetőségéről.

 (4) Az egyéni tájékoztatást a szervező közreműködő igénybevétele útján is teljesítheti azzal, hogy
a) a közreműködő nem jogosult a szervező nevében jognyilatkozatok megtételére, és
b) a közreműködő tevékenységéért a szervező úgy felel, mintha a tájékoztatást maga nyújtotta volna.

 (5) Amennyiben a  nyilvántartásba vétel meghiúsul, a  szervező köteles a  Hatóság erre irányuló döntésétől számított 
15 napon belül tájékoztatást közzétenni.

10. A tag fizetőképességének vizsgálatára vonatkozó eljárásrend

16. § (1) A tagsági szerződés megkötését megelőzően a  fizetőképesség megállapítására lefolytatott felmérés során 
a (2) bekezdésben foglaltakat köteles a csatlakozni kívánó természetes személy teljesíteni. A tag fizetőképességére 
irányuló vizsgálatot a szervező a tagsági szerződés megkötését megelőzően köteles lefolytatni. A (3) bekezdésben 
foglalt feltételek fennállását a  szervező a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötését 
megelőzően ismételten köteles megvizsgálni a 17. §-ban meghatározott megismételt felmérés eltérő szabályainak 
figyelembevételével.
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 (2) A fizetőképesség megállapítására irányuló felmérés során a közösséghez csatlakozni kívánó személy köteles az erre 
rendszeresített formanyomtatványon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni
a) valamennyi rendszeres és rendkívüli jövedelméről,
b) a vele egy háztartásban élő, általa eltartott személyek számáról,
c) esetleges megtakarításairól,
d) valamely pénzkölcsön után a tag által rendszeres időközönként megfizetendő pénzösszeg egy hónapra eső 

részéről, valamint
e) arról, hogy kifejezetten hozzájárul a fizetőképességre irányuló felmérés során a személyes adatainak a szervező 

által történő megismeréséhez és kezeléséhez.
 (3) A fizetőképesség megállapításakor a közösség tagja által vállalt havi befizetés és a tagot terhelő, (2) bekezdés d) pontja 

szerinti fizetési kötelezettség együttes összege nem haladhatja meg az összesített igazolt havi nettó jövedelmének 
50%-át, figyelembe véve a  fizetőképesség megállapítására irányuló felmérést megelőző naptári években szerzett 
rendkívüli jövedelmeinek egy hónapra számított átlagát is.

 (4) A szervező a  (2) és (3)  bekezdésben foglaltak vizsgálatának lefolytatása alapján dönt arról, hogy a  közösséghez 
csatlakozni kívánó személy fizetőképesnek minősül-e. A  fizetőképesség megállapítására irányuló felmérés 
eredményéről a szervező a felmérés befejezését követő 8 napon belül igazolható módon megküldött, elektronikus 
levélben értesíti az érintett személyt.

 (5) Amennyiben a szervező a felmérés során a közösséghez csatlakozni kívánó személyt a rendelkezésre álló adatok és 
nyilatkozatok alapján fizetőképtelennek minősíti, köteles a  (4) bekezdés szerinti értesítés megküldésétől számított 
8 napon belül intézkedni az előzetes megállapodás felmondásáról, valamint a fizetőképtelennek minősített személy 
által megfizetett regisztrációs díj összegének visszafizetéséről.

 (6) Amennyiben a szervező a felmérés során a közösséghez csatlakozni kívánó személyt a rendelkezésre álló adatok és 
nyilatkozatok alapján fizetőképesnek minősíti, a (4) bekezdés szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg megküldi 
a fizetőképesnek minősített személy számára a tagsági szerződés tervezetét.

 (7) A szervező a  felmérés során tudomására jutott adatok kapcsán köteles a  személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályi előírásokat betartani.

17. § (1) A  36.  §-ban meghatározott körülmények fennállása esetén a  tag fizetőképességére irányuló ismételt felmérést 
(a továbbiakban: megismételt felmérés) úgy kell lefolytatni, hogy a megismételt felmérés befejezésének időpontja 
megelőzze a Törvény 25. § (1) és (4) bekezdése alapján meghatározott adásvételi szerződés megkötését.

 (2) A megismételt felmérés során a fizetési kötelezettségeit csökkenteni kívánó tag a 16. § (2) bekezdésében meghatározott 
nyilatkozaton felül köteles
a) valamennyi rendes és rendkívüli jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint
b) a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott referenciaadatairól szóló igazolást
a szervező részére a 36. § (1) bekezdés szerinti értesítés részére történő kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül 
átadni.

 (3) A szervező a  (2) bekezdésben foglaltak vizsgálatának lefolytatása alapján dönt arról, hogy a megismételt felmérés 
alapján a tag fizetőképesnek minősül-e.

 (4) A megismételt felmérés eredményéről a szervező a megismételt felmérés befejezését követő 8 napon belül igazolható 
módon megküldött, elektronikus levélben értesíti az érintett személyt.

 (5) Amennyiben a  szervező a  megismételt felmérés során a  tagot fizetésképtelennek minősíti, a  (4)  bekezdés szerinti 
értesítés megküldésétől számított 8 napon belül intézkedik a tagsági szerződés felmondásáról.

 (6) Amennyiben a szervező a megismételt felmérés során a tagot fizetőképesnek minősíti, abban az esetben a tag és 
a szervező a 36. §-ban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

11. A tagok befizetésének kezelése

18. § (1) A  közösség a  tagok vonatkozásában tagonként elektronikus úton egyéni számlát vezet. Az  egyéni számlán kell 
nyilvántartani:
a) a tag előtakarékossági befizetéseit, ideértve a rendkívüli befizetéseket is;
b) a befizetések egyéni számlán történő jóváírásának időpontját;
c) a tag részére kifizetett tagi megelőlegezés összegét, a kifizetés dátumát;
d) a vállalt előtakarékossági befizetéseket, fizetési kötelezettségek összegeit;
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e) a tagi megelőlegezés fizetendő részleteit; valamint
f ) a tagot megillető állami támogatás összegét.

 (2) Az egyéni számlákról vezetett nyilvántartásnak mindenkor biztosítania kell, hogy megállapíthatóak legyenek:
a) a teljesített rendszeres és rendkívüli előtakarékossági befizetések összegei,
b) a nem vagy késedelmesen teljesített befizetési kötelezettségek összegei,
c) a tagi megelőlegezés még vissza nem fizetett összege,
d) a közösség tagjainak a 41. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatai alapján a lakástakarék-pénztárakban 

megtakarított, állami támogatással érintett és előtakarékossági befizetésként teljesített összegek,
e) az egyéni számla egyenlegéből az állami támogatás igénylésére jogosító rész,
f ) hogy a tag a vállalt befizetései 20%-át már teljesítette-e, és ennek következtében jogosult-e a kiválasztáson 

való részvételre.

19. § (1) A szervező köteles a  közösséget megillető pénzeszközöket Magyarország területén működő hitelintézetnél 
(a  továbbiakban: számlavezető hitelintézet) elkülönített számlán tartani (a  továbbiakban: letéti számla), köteles 
továbbá a szabad pénzeszközből vásárolt állampapírokat értékpapírszámlán tartani. A  letéti számlára a tagok által 
befizetett pénzösszegek és a  közösség szabad pénzeszközei a  szervező hitelezőinek kielégítésére végrehajtási és 
felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti elkülönített számlának tekintendő az a letéti számla, amelyen a szervező kizárólag a közösség 
tagjai által befizetett és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződések megkötése alapján a tagok 
által új lakás vásárlására fordítandó pénzösszegeket, illetve a közösséget megillető egyéb pénzösszeget tarthatja.

 (3) A szervező a  letéti számlán lévő, az  (1)  bekezdés szerinti pénzösszegek feletti rendelkezésre csak korlátozottan, 
e rendeletben és a belső szabályzataiban meghatározott módon és feltételek teljesülése mellett jogosult.

 (4) A letéti számla feletti rendelkezésre, továbbá a  közösség működésével összefüggő kötelezettségvállalásokra 
a szervező két igazgatósági tagja együttesen jogosult.

 (5) A (4) bekezdés szerinti együttes aláírási jog – a szervező igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített 
eljárási rend szerint – együttes aláírási jogként átruházható. A közösség tagjának kérésére be kell mutatni a közösség 
nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogát meghatározó belső szabályzatot.

12. A szervezési díj

20. § (1) A tag által a szervező részére fizetendő szervezési díj legmagasabb havi mértéke legfeljebb a szerződéses érték 1 
ezreléke lehet. A szervezési díj tényleges mértékét ezen a határon belül a szervező állapítja meg a tagsági szerződésben.

 (2) A szervezési díjat a közösség tagja – a (3)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta, a közösségbe történő rendszeres 
előtakarékossági befizetés teljesítésével egyidejűleg köteles a szervező részére megfizetni. A befizetendő szervezési 
díjról a szervező minden hónapban a havi fizetési értesítővel számlát küld a közösség tagjainak.

 (3) Amennyiben a tag a közösségbe rendkívüli előtakarékossági befizetést teljesít, a rendkívüli előtakarékossági befizetés 
mértékéhez igazodó, az (1) bekezdésben foglaltak alapján kalkulált szervezési díjat is köteles egyidejűleg a szervező 
részére megfizetni.

 (4) A licit során kiválasztott tag a  kiválasztását követő 8 napon belül köteles a  licit során vállalt szervezési díjfizetési 
kötelezettségét teljesíteni.

 (5) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötését követően a  tag a  szervezési díjat 
a megelőlegezett összeg visszafizetésére szolgáló részlet megfizetésével egyidejűleg fizeti meg a szervező részére.

 (6) A megelőlegezett összeg visszafizetésére szolgáló előtörlesztés esetén az előtörlesztés mértékéhez igazodó szervezési 
díjat az előtörlesztés összegének megfizetésével egyidejűleg köteles a tag a szervező részére megfizetni.

13. A szervező tájékoztatási kötelezettségei

21. § (1) A szervező táblázatos formában a saját honlapján elérhetővé teszi a tagokat terhelő valamennyi díjat, költséget és 
azok összegét, mértékét tartalmazó tájékoztatást.

 (2) A tag egyéni számlájának tárgyévi részletes, egyértelmű, áttekinthető kivonatát a  szervező a  tagnak a  tárgyévet 
követő év január 31-éig megküldi.

 (3) A tag írásbeli kérelme esetén a szervező a tag egyéni számlájának kivonatát a kérelem megérkezését követő 5 napon 
belül megküldi. A  tag a  kivonatért a  szervező által megállapított és honlapján közzétett összegű díjazást köteles 
előzetesen fizetni.
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 (4) A tag kérelmében köteles megjelölni azt az időszakot, melyre vonatkozóan a részletes kivonatot kéri. Ilyen időszak 
megjelölésének hiányában a kivonatot a kérelmet megelőző 12. hónapig terjedő időszakról kell kiállítani.

 (5) A részletes kivonat tartalmazza
a) az előző évben történt rendes befizetések időpontját és összegét legalább előtakarékossági és szervezési díj 

bontásban,
b) az előző évben történt rendkívüli befizetések időpontját és összegét legalább előtakarékossági és szervezési 

díj bontásban,
c) az esedékes fizetési kötelezettségek esedékességének időpontját és összegét legalább előtakarékossági és 

szervezési díj bontásban, és
d) az egyes befizetésekkel a Törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott összeg hány százalékát teljesítette 

a tag.
 (6) A szervező

a) az ügyvezető szerv éves jelentését,
b) a befizetések, a kifizetések és a tartalékállomány változásával kapcsolatos adatokat,
c) a javadalmazási politikát és a javadalmazások összegéről szóló tájékoztatást
köteles legkésőbb május 31-éig a honlapján megjelentetni.

 (7) A szervező a  (6)  bekezdés szerinti tájékoztatást annak megjelentetésével egyidejűleg köteles a  Hatóság részére is 
megküldeni.

 (8) A szervező tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó részletszabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

22. §  A szervező az előzetes megállapodás és a tagsági szerződés tervezetét köteles a honlapján közzétenni.

23. § (1) A szervező köteles a tag tagsági jogának megszűnését követő 30 napon belül egyértelmű, áttekinthető, teljes körű 
tájékoztatást adni a  tag részére a  tagsági jog megszűnéséig teljesített valamennyi befizetésről, illetve terhelésről, 
a teljesített kifizetésekről, az egyéni számla egyenlegéről.

 (2) A szervező köteles a közösség megszűnését követő 30 napon belül tájékoztatni a tagot a megszűnéskor esedékes 
kifizetésekről, továbbá arról, ha a  közösségnek a  megszűnésekor esedékes kifizetéseket meghaladóan a  tagok 
befizetéseiből vagy a közösség szabad pénzeszközei befektetéseinek hozamából eredő vagyona marad fenn, annak 
a tagot megillető részéről.

 (3) A szervezőnek az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatást postai úton vagy – ha a tag azt kéri – elektronikus úton 
kell a tag részére megküldeni, úgy, hogy a megküldés ténye és formája utólag dokumentálható legyen.

 (4) A tag kérelmére a szervező köteles az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás tekintetében a személyes egyeztetés 
lehetőségét biztosítani.

24. § (1) A  szervező az  ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi, valamint folyamatosan, a  figyelem felhívására 
alkalmas módon a saját honlapján is elérhetővé teszi
a) a szervező nevét, székhelyét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, cégjegyzékszámát, a Hatóság által kiadott 

engedélyének számát, könyvvizsgálójának nevét és postacímét;
b) a szervező vezető tisztségviselőinek, igazgatóságának, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak nevét, szakmai 

bemutatását;
c) a szervező tulajdonosi szerkezetét; valamint
d) az esetleges megbízható szervező minősítésről szóló tájékoztatást.

 (2) A szervező a honlapján közzéteszi továbbá
a) az általa működtetett közösségek számát, valamint
b) az új lakóingatlan megszerzésére lehetőséget szerzett és ténylegesen tulajdonjogot szerzett tagok számát.

 (3) A szervező köteles a tagot tájékoztatni
a) a panaszügyintézés helyéről;
b) a panaszkezelés közösség tevékenységének sajátosságaihoz igazodó módjáról; valamint
c) a panaszok közlése érdekében a szervező ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen 

módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
 (4) A tájékoztatásnak a közösség és a tag közötti jogvita esetén ki kell terjednie a békéltető testületekhez való fordulás 

lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a  békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes 
elérhetőségét és levelezési címét.



6. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1375

 (5) A  szervező az  ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében hirdetményen közzéteszi, valamint saját honlapján 
folyamatosan és a figyelem felkeltésére alkalmas módon közzéteszi
a) a Törvény 17. § (2) bekezdése szerinti felhívásokat,
b) a közösségben történő részvételre vonatkozó szabályzatát,
c) a tagokkal megkötendő szerződések általános szerződési feltételeit,
d) a hiányzó tagi befizetés új lakóingatlan vásárlása érdekében történő megelőlegezésének szabályait,
e) a panaszok kezelésére vonatkozó szabályzatot.

14. A kiválasztás szabályai

25. § (1) A kiválasztáson a  közösség tagja abban az  esetben vehet részt, amennyiben a  tagsági szerződésben megjelölt 
befizetési kötelezettségeit, valamint a szervező felé fennálló szervezési díj megfizetésének kötelezettségét legkésőbb 
a kiválasztás napját megelőző nap végéig igazolhatóan teljesítette.

 (2) A kiválasztásról a  szervező a  kiválasztáson részvételre jogosult valamennyi tagot írásban vagy elektronikus 
úton, igazolható módon értesíti. A  kiválasztásról szóló értesítés a  tag részére havonta megküldött értesítőben is 
megtörténhet.

 (3) A kiválasztásról szóló értesítés tartalmazza
a) a kiválasztás helyét és időpontját,
b) a kiválasztás során alkalmazásra kerülő kiválasztási módszert,
c) az arra történő utalást, hogy a  kiválasztáson részvételre jogosult tag személyesen vagy meghatalmazottja 

útján részt vehet,
d) az arra történő figyelmeztetést, hogy a  részvételre jogosult tag távolléte nem akadálya a  kiválasztás 

lefolytatásának,
e) a tag által a kiválasztás időpontjáig teljesített valamennyi előtakarékossági befizetésnek és szervezési díjnak 

a tag szerződéses összegéhez viszonyított arányát.
 (4) Amennyiben a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag kiválasztása licit útján történik, 

a  szervező a  (2)  bekezdés szerinti értesítésben tájékoztatást nyújt továbbá arról, hogy a  licit során az  a  tag válik 
jogosulttá a  hiányzó tagi befizetés igénylésére, aki a  Törvény 21.  § (2)  bekezdésében meghatározott értékhez 
viszonyítva a legnagyobb mértékű licitösszeg megfizetését vállalja. Az értesítésben a szervező felhívja a tag figyelmét 
a licit során vállalható licitösszeg maximális mértékére.

 (5) A (2)  bekezdésben meghatározott értesítések kiküldésével egyidejűleg a  szervező a  kiválasztás helyszínére, 
időpontjára és a  kiválasztás módjára vonatkozó tájékoztatást a  honlapján közzéteszi, valamint tájékoztatást küld 
a Hatóságnak.

 (6) A kiválasztáson a részvételre jogosult tag személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 (7) A kiválasztás megszervezése a szervező feladata. A kiválasztás megszervezése magában foglalja a kiválasztás tárgyi, 
technikai feltételeinek megteremtését, valamint a személyi feltételeinek és a kiválasztás helyszínének a biztosítását is. 
A kiválasztás csak közjegyző jelenlétében folytatható le.

 (8) A kiválasztási eljárást háromtagú kiválasztási bizottság (a  továbbiakban: bizottság) folytatja le. A  bizottság tagjai 
a  szervező alkalmazottai lehetnek. A  bizottság elnöke a  szervező felügyelőbizottságának, illetve igazgatóságának 
tagja lehet.

 (9) A bizottság feladata
a) a kiválasztási eljárás kezdetét megelőzően a kiválasztásra való jogosultság feltételeivel rendelkező tagokról 

készített lista ellenőrzése, jóváhagyása, figyelembe véve a kiválasztásról szóló értesítés kiküldését követően 
a  kiválasztás napját megelőző nap végéig teljesített előtakarékossági befizetéseket és szervezési díj 
befizetéseket;

b) a kiválasztási eljárás lefolytatása;
c) a kiválasztás eredményének, a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosulttá vált tag 

személyének megállapítása; valamint
d) a kiválasztásról jegyzőkönyv készítése.

26. § (1) Amennyiben a  bizottság – a  közösség tagjai által a  kiválasztás napjáig teljesített előtakarékossági befizetések 
összegének figyelembevételével, valamint a  szervező kiválasztási szabályzatában rögzített szempontok alapján – 
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azt állapítja meg, hogy a kiválasztáson a sorsolásos kiválasztási módszer alkalmazásának feltételei fennállnak, abban 
az esetben a szervező köteles sorsolást tartani.

 (2) A sorsolás technikai lebonyolítása a szervező által meghatározott kiválasztási szabályzat alapján történik.
 (3) Sorsolás esetén a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag kiválasztása kizárólag 

a véletlentől függ. A sorsolás során a szervező biztosítja a külső befolyástól való mentességet.
 (4) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag kiválasztása érdekében a sorsolást a bizottság 

elnöke által a  kiválasztáson jelen lévők közül választott tag, annak hiányában a  bizottság tagja végzi. A  sorsolás 
műszaki-informatikai rendszeren keresztül is lebonyolítható.

 (5) A szervező a műszaki-informatikai rendszert – az alkalmazást megelőzően – biztonsági és zártsági szempontból, valamint 
a  sorsolásfunkciót auditáltatja. Az  auditnak ki kell terjednie a  véletlengenerátorra, valamint a  sorsolásfunkciónak 
a sorsolással összhangban álló, manipulációmentes, a valós és a tervezettnek megfelelő működésére.

 (6) A sorsolás eredményét és a  sorsolás eredményeképpen a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére 
jogosult tag személyét a bizottság állapítja meg.

27. § (1) Amennyiben a  bizottság – a  közösség tagjai által a  kiválasztás napjáig teljesített előtakarékossági befizetések 
összegének figyelembevételével, valamint a szervező szabályzatában rögzített szempontok alapján – azt állapítja meg, 
hogy a kiválasztáson a  licittel történő kiválasztási módszer alkalmazásának feltételei fennállnak, abban az esetben 
a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag személyének kiválasztása licittel történik.

 (2) Licittel történő kiválasztási módszer alkalmazása esetén licitösszeg megfizetésére irányuló ajánlat (a továbbiakban: 
ajánlat) a szervező honlapjáról letölthető formanyomtatvány igénybevételével az alábbi módokon tehető érvényesen:
a) ajánlott küldeményként a szervező részére megküldött postai levél;
b) a szervező részére igazolható módon megküldött elektronikus levél;
c) a szervező honlapján keresztül a tag egyedi azonosítója és jelszava felhasználása;
d) személyesen a  szervező honlapjáról letölthető, illetve a  kiválasztás helyszínén a  kiválasztási bizottságtól 

átvehető formanyomtatvány kitöltésével, valamint az  ajánlatot tartalmazó lezárt borítéknak a  kiválasztás 
helyszínén elhelyezett urnába történő elhelyezése

útján.
 (3) A szervező biztosítja, hogy a (2) bekezdés c) pontja alapján megtett ajánlat szerinti licitösszeg a kiválasztás időpontjáig 

senki számára se váljon megismerhetővé.
 (4) A (2) bekezdés a)–c) pontjai szerint megtett ajánlatnak a kiválasztást megelőző napig meg kell érkeznie a szervezőhöz. 

A (2) bekezdés d) pontja szerinti ajánlat megtétele a kiválasztás megkezdésig lehetséges.
 (5) A bizottság az ajánlattételre előírt határidő lejártával összesíti a licitáló tagok ajánlatait, megállapítja az ajánlatot tett 

tagoknak a licit során kialakult sorrendjét, majd a licit eredményét, valamint a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének 
igénylésére jogosult tag személyét.

 (6) Ha a licit során több tag tesz a Törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott értékhez viszonyítva azonos mértékű 
ajánlatot, a  licit eredményének megállapítását követően haladéktalanul elvégzett sorsolással kerül megállapításra 
az  azonos mértékű ajánlatot tevő tagok közötti sorrend, és a  kialakult sorrend alapján a  hiányzó tagi befizetés 
megelőlegezésének igénylésére jogosulttá váló tag.

 (7) A sorrend megállapítására vonatkozó külön sorsolás esetén a sorsolásra vonatkozó általános szabályokat megfelelően 
alkalmazni kell.

 (8) A licit során kiválasztott tag a kiválasztást követő 8 napon belül köteles az ajánlatának megfelelő licitösszeget, mint 
rendkívüli előtakarékossági befizetést a közösség felé teljesíteni, valamint a  licitösszeghez igazodó szervezési díjat 
a szervezőnek megfizetni.

 (9) Ha a licit során kiválasztott tag az ajánlatának megfelelő összegű befizetést a (8) bekezdésben előírt határidőn belül 
nem vagy csak részlegesen teljesíti, abban az esetben a  licit során tett ajánlat érvénytelenné válik, és a  licit során 
– a bizottság által megállapított – kialakult sorrend szerint következő tag válik jogosulttá a hiányzó tagi befizetés 
megelőlegezésének igénylésére.

 (10) A (9)  bekezdés szerinti körülményről a  szervező a  befizetésre előírt határidő elteltét követő napon írásban vagy 
elektronikus levélben értesíti az utólag érvénytelenné vált ajánlatot tevő tagot, és intézkedik az esetleges késedelmesen 
beérkezett befizetés visszafizetéséről. Egyidejűleg írásban vagy elektronikus levélben értesíti a  licit során kialakult 
sorrendben következő tagot, hogy jogosulttá vált a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére, és 
tájékoztatja, hogy a kiválasztást követő 8 napon belül köteles az ajánlatának megfelelő licitösszeget, mint rendkívüli 
előtakarékossági befizetést a közösség felé teljesíteni, valamint a szervezési díjat a szervezőnek megfizetni.
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 (11) A szervező a  honlapján közzétett hirdetmény útján értesíti a  közösség tagjait a  hiányzó tagi befizetés 
megelőlegezésének igénylésére jogosult tag személyének megváltozásáról.

28. § (1) A kiválasztásról a szervező köteles közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza
a) a kiválasztás helyét és idejét;
b) a kiválasztást lefolytató bizottság elnökének és tagjainak a nevét;
c) az alkalmazott kiválasztási módszert, illetve módszereket;
d) a kiválasztáson elhangzott, a kiválasztásra vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat;
e) a kiválasztás eredményét, ezen belül

ea) a sorsolás során a sorsolás nyertesét, és
eb) a licit során a tagok között kialakult sorrendet és a licit nyertesét; valamint

f ) mellékletként a jelenléti ívet és a meghatalmazásokat tartalmazó okiratokat.
 (2) A kiválasztási jegyzőkönyv két eredeti példányban készül.
 (3) A kiválasztásról készült, közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet a kiválasztást követő 15 napon belül kell megküldeni 

a Hatóság részére.
 (4) A szervező a  kiválasztást követő 15 napon belül honlapján közzéteszi a  kiválasztás megtörténtére vonatkozó 

tájékoztatást.

29. § (1) A szervező a nyilvános kiválasztásról készült jegyzőkönyv lezárását követő 15 napon belül igazolást állít ki arról, hogy 
a  tag – a  kiválasztáson történt kisorsolása, vagy a  kiválasztáson tett és a  27.  § (8)  bekezdése alapján határidőben 
teljesített érvényes licitajánlata alapján – jogot szerzett a  szerződésben meghatározott feltételek alapján az  új 
lakóingatlan vásárlása érdekében a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére és a hiányzó tagi befizetés 
megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésére.

 (2) Az igazolást a tag jogosult az általa kiválasztott új ingatlan megvásárlására irányuló folyamat során, mint ígérvényt 
felmutatni, a közösség fizetési kötelezettsége azonban kizárólag a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló 
szerződés megkötésével keletkezik.

15. A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötése

30. § (1) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést a  kiválasztáson jogosultságot szerzett tag által 
meghatározott új lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megkötni 
a kiválasztáson jogosultságot szerzett taggal.

 (2) A tag köteles az  adásvételi szerződéssel érintett új lakóingatlanra vonatkozó jogerős használatbavételi engedélyt, 
vagy a használatbavétel tudomásulvételéről, illetve bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló 
hatósági bizonyítványt az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor bemutatni a szervező részére.

31. § (1) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben a Törvény 31. § (8) bekezdésében meghatározottakon 
felül rögzíteni szükséges
a) azt a körülményt, hogy a közösség a tag által hiányzó tagi befizetést a tag által vásárolni kívánt új lakóingatlanra 

vonatkozó adásvételi szerződésben eladóként szereplő személy részére történő „vételár” vagy „vételárrészlet” 
jogcímén történő kifizetéssel előlegezi meg a tag számára, valamint

b) az arra történő utalást, hogy a  tagot megillető állami támogatás összegét a  Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: Kincstár) a közösség részére fizeti meg.

 (2) A közösség a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben meghatározott összeget a  tag által 
kötött, az  illetékes ingatlanügyi hatóság által átvett (érkeztetett) adásvételi szerződés kézhezvételétől számított 
60 napon belül fizeti meg az új lakóingatlan eladója részére.

 (3) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést rendes felmondással nem lehet megszüntetni.
 (4) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésével kapcsolatos közjegyzői költséget a tag 

viseli.

32. §  A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésre irányuló szerződéssel a közösség a tagsági szerződésben meghatározott 
összeget – csökkentve a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötéséig a tag által teljesített 
előtakarékossági befizetések, valamint a  licit során vállalt és teljesített befizetés összegével, továbbá a  tag egyéni 
számláján jóváírt hozammal – előlegezi meg a tag részére.
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33. § (1) A közösség tagja legkésőbb a  kiválasztásától számított 1 éven belül köteles megjelölni az  általa megvásárolni 
szándékozott új ingatlant, és biztosítani a szervező, illetve ingatlanértékelő számára az ingatlan megtekintését.

 (2) A szervező – ingatlanértékelő útján – az  ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának beszerzésével és 
az ingatlan helyszínen történő megtekintése útján köteles meggyőződni az ingatlan meglétéről, értékéről, továbbá 
arról, hogy az ingatlan per- és tehermentes. Az ingatlan helyszíni megtekintéséről a szervező köteles jegyzőkönyvet 
készíteni, amely tartalmazza többek között
a) az ingatlan pontos címét és tulajdonosának azonosító adatait,
b) az ingatlan helyrajzi számát,
c) annak a ténynek a rögzítését, hogy az ingatlan megfelel a Törvény szerinti új lakóingatlan feltételeinek, valamint
d) az ingatlan becsült értékét és az  ingatlanra vonatkozó – az adásvételi szerződés megkötése szempontjából 

lényeges – egyéb információkat.

16. A hiányzó tagi befizetés megelőlegezése

34. §  A szervező a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése során
a) a Törvény 29. §-a szerinti nyilvános kiválasztásról készített jegyzőkönyvet;
b) a tag és a tulajdonos által kötött adásvételi szerződést, amely tartalmazza a tulajdonos azon számlaszámát, 

amelyre a közösség által megelőlegezett hiányzó tagi befizetés átutalásra kerül;
c) a közösség és a tag által megkötött, közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződést;
d) az adásvételi szerződéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, amelyen az  adásvételi 

szerződés megkötésének ténye széljegyként szerepel; valamint
e) az adásvételi szerződéssel érintett ingatlanról független értékbecslő által készített 30 napnál nem régebbi 

értékbecslést
köteles formai és tartalmi szempontból megvizsgálni és amennyiben azok megfelelnek a Törvényben és a közösség 
szabályzataiban foglaltaknak, köteles a  számlavezető hitelintézet részére a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezése 
iránti szerződésben meghatározott összeg kifizetése érdekében az átutalási megbízást megadni.

17. A megelőlegezett összeg előtörlesztése

35. § (1) A tag minden esetben élhet a megelőlegezett hiányzó tagi befizetés előtörlesztésével a Törvényben meghatározott 
mértékig azzal, hogy az  előtörlesztés során visszafizetett összeg csak a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére 
irányuló szerződésben meghatározott törlesztőrészlet egész számú többszöröse lehet.

 (2) Ha a tag a közösség felé jelzi előtörlesztési szándékát, a szervező köteles írásos formában vagy elektronikus úton a tag 
rendelkezésére bocsátani az előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését és 
a következmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható feltételezéseket, ideértve az előtörlesztéssel 
kapcsolatban felmerült esetlegesen érvényesíthető költségeket és azok megállapításának módját.

 (3) Előtörlesztés esetén a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben a visszafizetésre megállapított 
időtartam külön szerződésmódosítás nélkül, az előtörlesztés összegének megfelelő hónapok számával csökken.

 (4) A szervező az előtörlesztés következtében a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés módosult 
futamidejéről az előtörlesztés teljesítésétől számított 3 munkanapon belül postai vagy elektronikus úton, igazolható 
módon értesíti az előtörlesztést teljesítő tagot.

18. A tag nemteljesítésére vonatkozó rendelkezések

36. § (1) Ha a  tag a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére való jogosultság megszerzését megelőzően nem tesz eleget 
szerződésszerűen a közösségben fennálló tagsági jogviszonyából eredő valamennyi fizetési kötelezettségének, úgy 
a szervező az első havi fizetési mulasztást követő 15 napon belül írásban vagy elektronikus levélben hívja fel a tag 
figyelmét a Törvény 25. § (1), valamint (4) bekezdése szerinti csökkentési lehetőségre, és javaslatot tesz a csökkentett 
előtörlesztés összegére azzal, hogy a csökkentés előfeltétele, hogy a tag a 17. § szerinti megismételt felmérés során 
a csökkentett összeg tekintetében fizetőképesnek minősüljön.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentés mértéke nem lehet nagyobb a tagsági szerződésben eredetileg megállapított havi 
rendszeres előtakarékossági befizetés összegének 20%-ánál azzal, hogy a csökkentéssel módosított szerződéses érték 
nem lehet kevesebb a Törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott minimum értéknél.
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 (3) Az (1) bekezdés szerinti levélben a tagot figyelmeztetni kell arra, hogy ha
a) a javaslatot a (7) bekezdésben meghatározott határidőben nem fogadja el,
b) a javaslat elfogadásáig már esedékessé vált fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
c) a megismételt felmérés alapján a szervező nem minősíti fizetőképesnek, vagy
d) a megismételt felmérés során a tag a 17. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat az (1) bekezdés 

szerinti elektronikus levél részére igazolható módon történő kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül nem 
adja át a szervező részére,

abban az  esetben a  csökkentésre vonatkozó javaslat érvényét veszti és a  közösség jogosulttá válik a  szerződés 
felmondással való megszüntetésére.

 (4) Az (1) bekezdés szerint fizetési késedelembe esett, a szervező által a megismételt felmérés alapján fizetőképesnek 
minősített tag az  első fizetési mulasztásától számított további két hónapon belül jogosult az  ajánlatot írásban 
elfogadni. Az elfogadó nyilatkozat megtételével a felek szerződése minden külön további nyilatkozat nélkül módosul. 
A tag ellenajánlat vagy eltérő javaslat előterjesztésére nem jogosult.

 (5) Amennyiben a fizetési késedelembe esett, a szervező által a megismételt felmérés alapján fizetőképesnek minősített 
tag a  csökkentési javaslatot elfogadja, egyidejűleg köteles maradéktalanul eleget tenni a  javaslat elfogadásáig 
elmaradt fizetési kötelezettségeinek.

 (6) Amennyiben a fizetési késedelembe esett, a szervező által a megismételt felmérés alapján fizetőképesnek minősített 
tag eleget tett az (5) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének, továbbá szerződésszerűen teljesíti az új szerződéses 
érték szerint számított kötelezettségeit, úgy a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére való jogosultság alapját 
a csökkentéssel módosított szerződéses érték jelenti.

 (7) Ha az (1) bekezdés szerinti tag a szervező (1) bekezdés szerinti javaslatát az első fizetési mulasztástól számított további 
2 hónapon belül nem fogadja el, vagy a csökkentett szerződéses érték szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, illetve ha a  szerződéses érték csökkentésére a Törvény rendelkezése alapján nincs lehetőség, úgy a  tagra 
a tagsági szerződés megszüntetése esetén irányadó általános rendelkezések az irányadóak. Ezek a szabályok a jelen 
bekezdésben felsorolt bármelyik eset bekövetkezése esetén haladéktalanul alkalmazhatóak.

37. § (1) Ha a tag a tagsági szerződésben, illetve a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése iránti szerződésben (a továbbiakban: 
szerződések) foglalt fizetési kötelezettségét súlyosan megszegi, így különösen
a) az előtakarékossági befizetési, illetve a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben 

meghatározott részletfizetési kötelezettségével kapcsolatban 3 havi részletnek megfelelő összegű hátralékot 
halmoz fel,

b) a Törvény 20. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti biztosításokhoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettségével 
kapcsolatban 3 havi díjnak megfelelő összegű hátralékot halmoz fel, vagy

c) a szervezőnek fizetendő szervezési díjfizetési kötelezettségével kapcsolatban 3 havi díjnak megfelelő összegű 
hátralékot halmoz fel,

amennyiben a  36.  § szerinti csökkentési eljárásnak nincs helye, a  szervező köteles a  tagot késedelmére írásban 
figyelmeztetni, valamint – a  (3)  bekezdésben foglalt következményekre való figyelmeztetés mellett – 15 napos 
határidő tűzésével felhívni a szerződésekben foglalt kötelezettségei teljesítésére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti felszólító levélnek tartalmaznia kell
a) a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegét azzal a külön tájékoztatással, hogy a tartozás egyes tételei milyen 

jogcímek alapján tevődhetnek össze, valamint
b) a nemteljesítés esetére irányadó jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a szervező köteles haladéktalanul intézkedni a tag 
közösséggel fennálló tagsági jogviszonyának felmondással való megszüntetéséről. Amennyiben a tag a hiányzó tagi 
befizetés megelőlegezésére való jogosultságot megszerezte és a közösség az ezen a  jogcímen részére kifizetendő 
összeget teljesítette, a felmondással a tag a hiányzó tagi befizetés részletekben való visszafizetésének kedvezményét 
elveszíti és a  teljes összeg egy összegben esedékessé válik. Amennyiben a  tag elmaradt fizetési kötelezettségei 
megfizetésére, illetve hiányzó tagi befizetés egy összegben való visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét 
a felmondás ellenére sem teljesítette maradéktalanul a felmondás közlését követően, a szervező intézkedik a tagot 
terhelő minden kötelezettség érvényesítése, a követelések behajtása iránt.
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19. A tartalék

38. § (1) A szervező a  tartalékot saját számláján belül egy elkülönített letéti számlán tartja, és közösségenként elkülönítve 
kezeli.

 (2) A képzett tartalékot a szervező kizárólag a Törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott eszközökben tarthatja.
 (3) A szervező a saját kockázatértékelési felmérése alapján a jogszabályban előírt minimum tartalékszint feletti tartalékot 

is képezhet.
 (4) A fizetési kötelezettségét nem teljesítő és az  általa kiválasztott új lakóingatlant már megvásárló tag közösséggel 

szembeni fizetési kötelezettségét a  szervező a  tartalékból a  közösséget megillető jelzálogjog érvényesítése iránt 
szükséges intézkedések megtételét, de legkésőbb a  nemteljesítés megállapítását követő 1 naptári év eltelte után 
köteles teljesíteni.

 (5) Amennyiben a nemteljesítő taggal szemben érvényesített követelésből a közösség részére befolyt összeg kevesebb, 
mint a nemteljesítő tagnak a közösséggel szemben fennálló összes kötelezettsége a különbözetet a szervező köteles 
a közösség részére a tartalékból befizetni.

 (6) A szervező az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét folyamatosan köteles teljesíteni, és a kötelezettség teljesítésével 
egyidejűleg köteles a befizetési kötelezettség teljesítéséről és a tartalékba befizetett összeg mértékéről a Hatóságot 
elektronikus úton értesíteni.

 (7) A tárgyhónapban felhasznált tartalék összegéről a szervező a tárgyhót követő hónap 15. napjáig elektronikus úton 
értesíti a Hatóságot.

 (8) A szervező által képzett tartalék nem képezi a saját tőkéjének részét.

20. A szervező tevékenységének és gazdálkodásának különös szabályai

39. § (1) A szervező a  saját működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről önálló beszámolót készít, amelyhez 
önálló könyvvezetést és számviteli nyilvántartást vezet, elkülönítve a közösség vagyonától.

 (2) A szervező a közösség szabad pénzeszközeivel nem végezhet származtatott ügyleteket.
 (3) A szervező köteles

a) hétköznapokon legalább napi 4 órán át nyitva tartó,
b) ügyfélfogadásra alkalmas, és
c) vezetékes telefonnal és internetkapcsolattal felszerelt
ügyfélszolgálatot működtetni.

 (4) A szervező köteles olyan belső ellenőrzési rendszert működtetni, amely biztosítja a  jogszabályokban és belső 
szabályzatokban meghatározott előírásoknak megfelelő működést. A  belső ellenőrzési rendszer működtetésére 
vonatkozó eljárásokat belső szabályzatban kell rögzíteni.

 (5) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség betartása érdekében a szervező legalább egy fő belső ellenőrt foglalkoztat. 
Egy belső ellenőr egyidejűleg több közösséggel kapcsolatban is elláthat belső ellenőrzési funkciókat. Egy személy 
egyidejűleg csak egy szervezőnél láthat el belső ellenőrzési feladatokat. Nem lehet belső ellenőr a  szervező 
ügyvezetésének vagy felügyelőbizottságának tagja. A  belső ellenőr működésének részleteit a  belső ellenőrzésről 
szóló szabályzat tartalmazza.

 (6) A belső ellenőr éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a felügyelőbizottság hagy jóvá. A belső ellenőr az általa feltárt 
hiányosságokról az  igazgatóság mellett a  felügyelőbizottságot is tájékoztatja. Amennyiben a  belső ellenőr olyan 
hiányosságot tár fel, amely veszélyezteti a közösség biztonságos működtetését, haladéktalanul értesíti a Hatóságot.

 (7) Belső ellenőrzési feladatokkal csak olyan személy bízható meg, aki szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy 
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint büntetlen 
előéletű.

 (8) A belső ellenőr javadalmazására, munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó döntéseket a  felügyelőbizottságnak is 
jóvá kell hagynia.

 (9) A szervezőnek belső szabályzatában rögzítenie kell azt a határértéket, amely felett a döntés meghozatalához legalább 
két, a  döntés meghozatalára feljogosított vezető állású személy együttes döntésére van szükség. Az  ingatlanok 
vásárlásához adott előlegek, illetve jelentős állampapír befektetésre vonatkozó döntés esetében a két vezető állású 
személy együttes döntése minden esetben szükséges.

 (10) A szervező belső szabályzatban határozza meg a  közösség pénzeszközeinek elhelyezése érdekében nyitott letéti 
számla feletti rendelkezés szabályait.
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 (11) A szervező a Törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott befektetési korlátozások teljesítése érdekében befektetési 
politikát köteles készíteni, amelyet az igazgatóság és a felügyelőbizottság is jóváhagy.

 (12) A befektetési politikának tartalmaznia kell:
a) a szabad pénzeszközök milyen arányban kerülnek bankszámlán, illetve állampapírban elhelyezésre;
b) ki jogosult rendelkezni a  szabad pénzeszközök felett, illetve az  egyes állampapír befektetésekre vonatkozó 

döntések meghozatalára;
c) azt a határértéket, amely felett egy EGT tagállam állampapírjába való befektetésre csak az igazgatóság többségi 

döntése alapján van lehetőség;
d) az egyes EGT tagállamokra és hitelintézetekre meghatározott kockázati koncentrációs limiteket; valamint
e) a befektetési döntések előkészítésének és lebonyolításának a  folyamatát és az  ahhoz kapcsolódó döntési 

pontokat és kontrollokat.
 (13) A befektetési politikában a  szervezőnek a  befektetési limiteket közösségenként, illetve együttesen is meg kell 

határoznia.
 (14) A befektetési politikában rögzíteni kell, hogy annak felülvizsgálatára milyen időközönként kerül sor.
 (15) A szervező a tagokat honlapján tájékoztatja a befektetési politika tartalmáról.
 (16) A befektetési politikában foglalt limitek túllépéséről azonnal értesíteni kell az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot, 

valamint a Hatóságot.
 (17) A szervező az  ingatlan megvásárlása esetén a  tagi befizetés megelőlegezését megelőzően független értékbecslői 

véleményt készíttet, amelynek költségei a tagra terhelhetőek.
 (18) A jelzálogjog érvényesítése során a szervező dönt arról, hogy az ingatlan nyilvánosan értékesítésre kerül. Amennyiben 

az ingatlan értékében jelentős állagromlás következett be, a tag ezért általános kártérítési felelősséggel tartozik.
 (19) A szervező belső szabályzatban részletesen meghatározza, hogy milyen döntéselőkészítési és -hozatali folyamat 

alapján történik a  tagi befizetés megelőlegezése, a  tag fizetőképességének a  vizsgálata, valamint az  ingatlan 
megvásárlása, a biztosítékok és a jelzálogjog bejegyzése.

 (20) A szervező saját tőkéjének mértéke nem csökkenhet a Törvény 10.  § (1)  bekezdésében meghatározott minimális 
alaptőke-követelmény alá.

21. A Hatóság felé történő adatszolgáltatás

40. § (1) Az adatszolgáltatás hatálya a közösségre és a közösség működtetésével megbízott szervezőre (a továbbiakban együtt: 
adatszolgáltató) terjed ki. A  közösség részéről a  szervező teljesíti az  adatszolgáltatási kötelezettséget. A  szervező 
minden egyes általa működtetett közösség esetében köteles külön adatszolgáltatásra.

 (2) Az adatszolgáltató az e rendeletben, valamint a Hatóság felügyeleti jogkörében meghozott hatósági határozatában 
foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít a Hatóság részére.

 (3) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus 
nyilvántartások képezik.

 (4) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének 
utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

 (5) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége
a) a szervező tevékenysége tekintetében a Hatóság által kiadott szervezői engedélyről szóló határozat jogerőre 

emelkedésének napjától a szervező felszámolása elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedéséig, illetve 
a szervező végelszámolásáig;

b) a  szervezőnek a  közösség nevében történő adatszolgáltatása tekintetében a  közösség tagtoborzásának 
kezdőnapjától a közösség megszűnéséig

áll fenn.
 (6) Az adatszolgáltató felügyeleti jelentését a hatósági határozatban foglaltak szerinti tartalommal, formában és módon 

kell teljesíteni.
 (7) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást a Hatóság által meghatározott elektronikus úton, fokozott biztonságú vagy 

minősített elektronikus aláírással ellátva a Hatóság által a határozatban megjelölt rendszeren keresztül teljesíti.
 (8) A Hatóság részére teljesítendő felügyeleti jelentések tartalmi elemei:

a) A szervezőre vonatkozó adatok:
aa) A szervező rendszeres beszámolója a közösség működéséről
ab) A szervező pénzügyi adatai (mérleg, eredménykimutatás, részletező tételek, tájékoztató adatok)
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b) A közösségre vonatkozó adatok:
ba) Toborzás
bb) Taglétszám
bc) Kiválasztás
bd) Szerződések
be) Tartalékok
bf) Saját tőke
bg) Befektetések és hozamok
bh) Befizetések (rendszeres és rendkívüli, regisztrációs díj és szervezési díj)
bi) Tagok nem teljesített befizetési kötelezettségei
bj) A tagok által a megelőlegezett befizetésekből megszerzett ingatlanok
bk) Tagok által igénybe vett állami támogatás
bl) Megelőlegezett tagi befizetések, beleértve az analitikus adatokat és a teljesítésre vonatkozó adatokat
bm) Fedezetek
bn) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos adatok
bo) Panaszügyek

 (9) A panasz-adatszolgáltatás elkészítésének alapját a jogszabályoknak megfelelő analitikus nyilvántartás képezi, amely 
naprakész információt tartalmaz a közösségre, a szervezőre, vagy egyéb
a) a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyekre vonatkozó adatokról,
b) a tárgyidőszakban folyamatban lévő panaszügyekre vonatkozó adatokról,
c) a tárgyidőszakban lezárt panaszügyekre vonatkozó adatokról,
d) azon panaszügyekről, amelyek kapcsán peres eljárás vagy békéltető testületi eljárás indult,
e) a panaszkezelést érintő személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó adatokról.

 (10) A panasz-adatszolgáltatás alapjául szolgáló dokumentumokat, a  nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt 
információkat a közösség megszűnése napjától számított öt évig kell megőrizni.

 (11) A szervező panasz-adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége a  Hatóság által kiadott szervezői 
engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a szervezői engedély visszavonásáról szóló határozat 
jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.

 (12) A szervező a panasz-adatszolgáltatást a Hatóság által határozattal elrendelt időszakokra, a megjelölt rendszerességgel 
és időpontra teljesíti a Hatóság által közzétett adattartalommal és formában.

 (13) A szervező a  panasz-adatszolgáltatást a  Hatóság által meghatározott elektronikus úton, fokozott biztonságú vagy 
minősített elektronikus aláírással ellátva a Hatóság által a határozatban megjelölt rendszeren keresztül teljesíti.

 (14) A panasz-adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan a  felügyeleti adatszolgáltatás e  rendeletben meghatározott 
szabályai az irányadók.

 (15) A szervező a Hatóság értesítését követő 5 napon belül köteles az adatszolgáltatást kijavítani és azt a Hatóság részére 
megküldeni.

22. Az állami támogatás

41. § (1) A szervező a tagsági szerződés megkötését követő 15 napon belül elektronikus úton bejelenti a Kincstár felé, hogy 
a közösségbe belépett tag a tagsági jogviszonyára tekintettel állami támogatást kíván igénybe venni.

 (2) A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a tag természetes személyazonosító adatai, lakcíme, továbbá az adóazonosító jele;
b) a tagsági szerződés megkötésének időpontja;
c) a tag által vállalt szerződéses érték összege;
d) az igényelt állami támogatás összege;
e) az állami támogatást igénylő tag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelősségvállalással 

tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  közösséggel fennálló tagsági szerződésének megkötését 
megelőzően a lakástakarékpénztárakról szóló törvény alapján betéte után állami támogatásban részesült és 
azt lakáscélú felhasználásként a közösségbe befizette.

 (3) A  Kincstár az  (1)  bekezdés szerinti bejelentéstől számított 30 napon belül a  szervező részére elektronikus úton 
nyilatkozatot ad ki arról, hogy az érintett tag jogosult-e a Törvény alapján állami támogatásra. Amennyiben a Kincstár 
a támogatási igényt elutasítja, elutasító nyilatkozatában köteles megindokolni azt a körülményt, hogy az érintett tag 
állami támogatásra miért nem lehet jogosult.
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 (4) A szervező köteles a (3) bekezdés szerinti elutasító nyilatkozatot annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 
a tag részére postai vagy elektronikus úton továbbítani.

 (5) A Kincstár a nyilatkozatában köteles feltüntetni azt a körülményt is, hogy az érintett tag a közösséggel fennálló tagsági 
szerződésének megkötését megelőzően a  lakástakarékpénztárakról szóló törvény alapján lakás-előtakarékossági 
szerződést kötött és betéte után – melynek lakáscélú felhasználását a közösségbe történő befizetés útján teljesítette 
– állami támogatásban részesült-e.

 (6) A tagot megillető állami támogatás kifizetése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény „XLII. 
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezet „29. Lakástámogatások” cím „1. Egyéb lakástámogatások” alcím 
előirányzatának terhére történik.

 (7) A Kincstár és a közösség, illetve a szervező közötti elszámolás érdekében a Kincstár az állami támogatás igénylésére, 
folyósítására és informatikai feldolgozására vonatkozó egységes eljárási rendet útmutatóban szabályozza.

42. § (1) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére jogosult tagot megillető, a  tagsági jogviszony teljes időtartamára eső 
állami támogatás kifizetése iránti igényt a szervező elektronikusan nyújtja be a közösség nevében a Kincstár felé.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus igényt a Kincstár az igény beérkezésétől számított 15 napon belül a szervező felé 
elektronikus úton visszaigazolja, mely körülményről a szervező a visszaigazolás megérkezését követő 3 napon belül 
elektronikus levélben értesíti az érintett tagot.

43. § (1) Ha az  állami támogatásra jogosult tag a  közösséggel fennálló tagsági szerződésének megkötését megelőzően 
a  lakástakarékpénztárakról szóló törvény alapján betéte után állami támogatásban részesült és azt lakáscélú 
felhasználásként a közösségbe befizette, a Kincstár a tagot megillető állami támogatást a közösségbe befizetett és 
a szervező által lakáscélú felhasználásként igazolt, államilag támogatott betét összege után a lakástakarékpénztárakról 
szóló törvényben meghatározott mértékű állami támogatás összegével csökkentve fizeti meg a közösség részére.

 (2) Az állami támogatás kifizetéséhez szükséges lakáscél igazolásához a  tag köteles a  szervező részére benyújtani 
az illetékes ingatlanügyi hatóság által érkeztetett adásvételi szerződés egy eredeti és egy másolati példányát.

44. §  A közösség, illetve a  szervező kérelmére a  tag köteles 8 napon belül igazolni, hogy az  általa megvásárolt új 
lakóingatlanra vonatkozóan a tag tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

45. § (1) Amennyiben a  tagot megillető állami támogatás kifizetését követően a  közösség a  hiányzó tagi befizetés 
megelőlegezésére irányuló szerződést a tag nemteljesítése miatt felmondja, az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott adók módjára behajtandó köztartozás legkisebb behajtható összegét elérő vagy meghaladó állami 
támogatás és járulékai visszafizetése iránti követelést a taggal szemben a szervező – az állam, mint jogosult nevében 
eljárva – polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint visszakövetelt állami támogatások összegét a  szervező köteles havonta egy összegben, 
a  tárgyhónapot követő hónap 10-éig a  10032000-01034011 Ltp. nem lakás céljára igénybe vett állami támogatás 
visszafizetése elnevezésű számlára átutalni.

23. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti mintaszabályzatot a Hatóság az e rendelet hatálybalépésétől számított 

30 napon belül teszi közzé a honlapján.
 (3) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus űrlap helyett a szervező a közösség nyilvántartásba vételére 

vonatkozó kérelmet 2016. szeptember 30-ig postai úton is benyújthatja a Hatóságnak.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

Az egyes szabályzatok minimális tartalmi elemei

 1. A közösség működési rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazó szabályzat elvárt tartalmi elemei:
1.1. Rögzíteni kell, hogy milyen típusú közösség létrehozását tervezi (pl. regionális közösséget szervez, nagyobb, 

illetve kisebb értékű ingatlant megszerzők körében toboroz), elvárt annak megtervezése, hogy milyen 
kockázati faktorokkal bíró tagokat céloz meg a  szervező a  tagtoborzás során, hogyan kerülnek felmérésre 
a  vállalt kockázatok és ezzel összhangban hogyan kerül biztosításra a  tagok részére megelőlegezett tagi 
befizetés megtérülése, lejárati összhang biztosítása, mindezt a  középtávú tervezésre vonatkozó jogszabályi 
előírás alapján a pénzügyi egyensúly fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettséggel összhangban.

1.2. A  közösség számlavezetésére vonatkozó rendelkezéseket, beleértve, hogy milyen hitelintézetnél vezetett 
milyen számlaszámra kell a befizetéseket teljesíteni, a befizetéseket a közösség nevére nyitott letéti számlán 
kell kezelni, illetve a közösség értékpapírjait a közösség nevére nyitott értékpapírszámlán kell tartani.

1.3. Az  egyéni számlák nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve, hogy a  számlán tagonként kell 
nyilvántartani a  tag befizetéseit, a  rendkívüli befizetéseket, ezek aktuális és terv szerinti előírt befizetési 
időpontjait és összegét, a  tag részére megelőlegezett tagi befizetés eredeti és befizetésekkel csökkentett 
aktuális összegét, a késedelmes befizetéseket, illetve a befizetések befektetése után a tagnak járó hozamot, 
az  állami támogatás összegét, a  tag által fizetett és fizetendő díjakat, valamint a  taggal kötött szerződés 
összegét és a megelőlegezett befizetés fedezetét.

1.4. Az  előtakarékossági befizetések rendjét – a  közösség tagjai adott hónapra vonatkozóan milyen módon 
teljesítik befizetéseiket (pl. készpénz-átutalási megbízás, azonnali beszedési megbízás).

1.5. Feltétlenül indokolt, hogy a közösség rendelkezzen önálló adat és titokvédelmi szabályzattal.
1.6. Részletes szabályozás arra vonatkozóan, hogy a  közösség működésének belső ellenőrzését mely szervezeti 

egység látja el, milyen időközönként kerüljön sor az ellenőrzések elvégzésére, ki a felelős a nyomon követésért.
1.7. Azon információk és tartalmi elemek rögzítése, amelyeket a szervező a szabályzatban meghatározottak szerint 

meghatározott időintervallumban köteles közzétenni a honlapján, esetlegesen egyéb sajtóorgánumokban.
1.8. A testületi ügyrendek tartalmának meghatározása.
1.9. A belső ellenőrzés működésének részletes szabályozása, ideértve a szervező és a közösség belső ellenőrzési 

rendszerének működését.
1.10. A közösség tartalékának megképzésére, elhelyezésére és felhasználására vonatkozó részletes szabályozás.
1.11. A  közösség szabad pénzeszközeire, valamint a  tartalék befektetésére vonatkozó részletes szabályozás, 

beleértve a  hozamok tagok felé történő elszámolásának szabályait is a  közösség számviteli politikáját és 
vonatkozó szabályzatait, továbbá a Hatóság felé történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást.

 2. A közösségben történő részvételre vonatkozó szabályok szabályzatban rögzítendő elvárt tartalmi elemei:
2.1. A pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó rendelkezések betartása.
2.2. A  közösségbe történő belépés és a  kilépés feltételeinek részletes szabályozása, a  kizárás lehetséges esetei, 

esetleges jogorvoslat a kizárással szemben.
 3. A tag fizetőképességére irányuló felmérés elvégzésének feltételeire vonatkozó szabályozás elvárt tartalmi elemei:

3.1. Annak részletes felsorolása, hogy milyen adatokat és dokumentumokat kell becsatolni fizetőképesség 
vizsgálatához.

3.2. Leírás arra vonatkozóan, hogy a  szervező milyen módon ellenőrzi a  tag által benyújtott dokumentumok 
valódiságát.

3.3. A szervező milyen kritériumok alapján minősíti a tagot és dönt annak fizetőképességéről.
3.4. A döntést ki és milyen hatáskörben (szerződéses összegig) hozhatja meg.
3.5. A döntés felülbírálásának szabályai.
3.6. A döntés rendszeres időközönként történő aktualizálásának szabályai.

 4. A befizetések nyilvántartása szabályainak elvárt tartalmi elemei:
4.1. A szervező mely szervezeti egysége felelős a nyilvántartás vezetéséért.
4.2. A tagok számlaegyenlegéről való tájékoztatás részletes szabályainak rögzítése, évente egyszer mikor köteles, 

illetve a tag milyen feltételekkel kérhet ezen túlmenően tájékoztatást.
 5. A  közösség által a  tagokkal megkötendő szerződések általános szerződési feltételeit külön dokumentumban 

szükséges rögzíteni.
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 6. A  hiányzó tagi befizetés új lakóingatlan vásárlása érdekében történő megelőlegezése szabályainak elvárt tartalmi 
elemei:
6.1. A fedezetnyilvántartás, továbbá értékelés rendjére, a független értékbecslésre (az értékbecslők kiválasztására), 

a  fedezetek rendszeres monitoringjára, valamint a  zálogbejegyzésre vonatkozó eljárási rend, továbbá 
beszámítás esetén a tag által hozott ingatlanra vonatkozó értékbecslés szabályai, a beszámítás eljárási rendje.

6.2. A  fedezetként felajánlott ingatlanok biztosítottságának monitoringozása, valamint a  vagyonbiztosítás és 
a hitelfedezeti életbiztosítást közösségre való engedményezési követelményének előírásai.

6.3. Az állami támogatás igénylésének és felhasználásának, az állam képviselőjével való elszámolás, illetve az állami 
támogatásra való jogosultság ellenőrzésének részletes szabályai, az esetleges visszafizetést is beleértve.

6.4. A kintlevőségek és a fedezeti ingatlanok értéke arányának szabályozása (LTV).
 7. A tag fizetési késedelme, nemteljesítése esetére szóló rendelkezések szabályozásának elvárt tartalmi elemei:

7.1. Részletes szabályok arra vonatkozóan, hogy a  fizetési határidő be nem tartását követően milyen 
időintervallumon belül milyen formában (írásban, telefonon) történik a  felszólítás, a  követeléskezelés teljes 
intervallumát lefedő szabályok a jelzálogjog érvényesítéséig bezárólag.

7.2. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy igénybe vesz-e a  szervező teljesítési segédet, behajtással foglalkozó 
társaságot (annak pontos megnevezése, elérhetősége, képviselője).

7.3. Az inkasszó alkalmazásának feltételei.
7.4. Az átstrukturálás részletes szabályai.

 8. A tagok panaszainak kezelésére és a tagok tájékoztatásának rendjére vonatkozó rendelkezések:
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
– a tag nevét, lakcímét,
– a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,
– a tag panaszának részletes leírását, a  tag által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok 

jegyzékét,
– a szervező nyilatkozatát a tag panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása 

lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával 

közölt szóbeli panasz kivételével – a tag aláírását,
– a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén 

a panasz egyedi azonosítószámát.
 9. A kiválasztás lebonyolítására vonatkozó részletes szabályok elvárt tartalmi elemei:

A kiválasztás történhet licittel, illetve sorsolással, erre tekintettel a  szabályozásnak tartalmaznia kell az  arról való 
rendelkezést, hogy a tagok – akár anonim módon – megismerhetik-e, hogy melyek voltak az adott időszak legnagyobb 
összegű befizetései.
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2. melléklet a 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A szervező tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó részletszabályok

A 14. §-ban hivatkozott nyilvános felhívás tartalmi elemei

 1. A felhívás tárgyában utalás arra, hogy mely megnevezésű közösségbe történő belépésre vonatkozik a tagszervezési 
felhívás.

 2. Figyelemfelhívás arra, hogy bármely közösséghez való csatlakozás hosszú távú, anyagi terheket jelentő elköteleződéssel 
jár, amely döntést a szabályok megismerve, megértve, körültekintően kell meghozni.

 3. A szervező következő adatai: a szervező neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlapjának címe, 
cégjegyzékszáma, MNB engedélyszáma, könyvvizsgáló neve és címe.

 4. Megbízható szervező minősítésről szóló tájékoztatás.
 5. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a szervező hány közösséget működtet.
 6. Jól elkülöníthető tájékoztatás a kibocsátott tagszervezési felhívásban szereplő otthonteremtési közösségről az alábbi 

adatok feltüntetésével:
6.1. a közösség megnevezése
6.2. a közösség székhelye
6.3. a közösség hatósági nyilvántartásba vételének szabályai
6.4. a közösség tagjává válásának feltételei

 7. Tájékoztatás arról, hogy a  közösség meghatározott időtartamra jön létre, tájékoztatás a  közösség működésének 
tervezett időtartamáról.

 8. Tájékoztatás arról, hogy amennyiben valaki a  közösség tagjává kíván válni, úgy előzetes megállapodást kell kötni 
a szervezővel.

 9. Tájékoztatás a jelentkezés határidejéről, megjelölve, hogy a határidő mikor tekinthető teljesítettnek.
 10. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy egy személy egy közösségben csak egy érvényes és hatályos szerződéssel 

rendelkezhet egy időben.
 11. Tájékoztatás az otthonteremtési közösség jogi jellegéről ennek keretében:

11.1. kifejezett és egyértelmű tájékoztatás arról, hogy a közösség nem minősül pénzügyi intézménynek, az általa 
nyújtott szolgáltatás nem minősül hitelezési tevékenységnek,

11.2. kifejezett és egyértelmű tájékoztatás arról, hogy a közösség jogi személyiséggel rendelkező sajátos működésű 
vagyonösszesség, melynek célja kizárólag saját tagjai részére történő
11.2.1. előtakarékossági befizetések – ideértve a  rendszeres befizetéseket és az  azon túli rendkívüli 

előtakarékossági befizetéseket is – szervezése és kezelése,
11.2.2. az időlegesen szabad pénzeszközök befektetése, valamint
11.2.3. új lakóingatlan vásárlása érdekében teljesített kifizetés.

 12. Tájékoztatás a közösséggel összefüggő állami támogatás mértékéről és igénybevételének feltételeiről, ezen belül arra 
vonatkozó kifejezett figyelemfelhívás, hogy a tagot kizárólag abban az esetben illeti meg állami támogatás – az általa 
az adott megtakarítási évben teljesített befizetéséhez igazodó mértékben – ha a közösség vagyonát kezelő szervező 
a Törvény rendelkezései alapján megbízható szervezőnek minősül, illetve arról, hogy egy természetes személy csak 
egy szerződés után jogosult állami támogatásra.

 13. Kifejezett és egyértelmű tájékoztatás arról, hogy a tagok közösségbe történő befizetéseire az Országos Betétbiztosítási 
Alap kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki.

 14. Tájékoztatás a  tagokat terhelő fizetési kötelezettségekről, díjakról, azok mértékéről, összegéről, felszámítási 
szabályairól, ezen belül különösen részletes tájékoztatás a következőkről:
14.1. a  regisztrációs díj összege, rendeltetése, a befizetésére vonatkozó információk, a visszafizetésének esetei és 

határideje, illetve külön tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy ha a szerződéskötés a tag érdekkörében felmerülő 
ok miatt hiúsul meg, a tag a regisztrációs díjat elveszíti;

14.2. a  szervezési díj összege, illetve számítási módja, mértéke, feltüntetve a  rendeltetését, valamint a  díjfizetési 
gyakoriságot is, továbbá a visszafizetésének esetei és határideje;

14.3. az előtakarékossági befizetés rendeltetése, összege, mértéke.
 15. Tájékoztatás az új lakóingatlan szerződéses értékének alsó és felső határáról.
 16. Figyelemfelhívás arra, hogy az előtakarékossági befizetések után a tag nem jogosult kamatra.
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 17. Tájékoztatás a  közösség működéséről, ezen belül kiemelten annak közérthető bemutatása, hogy milyen módon 
lehetséges lakáshoz jutni a közösség által. Ezen belül a kiválasztás tervezett módszerének bemutatása során példán 
keresztül is bemutatandó a kiválasztás legfőbb szabályainak működése, a kiválasztás feltételei, ezen belül kifejezetten 
bemutatásra kerül a rendkívüli előtakarékossági befizetés kiválasztásra gyakorolt hatása, amennyiben a kiválasztási 
módok közül a licit módszer alkalmazásra kerül.

 18. Tájékoztatás a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének feltételeiről, a kiválasztott tag kötelezettségeiről.
 19. Tájékoztatás arról, hogy egyéb, otthonteremtéssel összefüggő állami támogatások közösségen keresztül történő 

igénybevételének szabályaira vonatkozóan hol érhető el bővebb tájékoztatás (pl. CSOK, LTP).
 20. Tájékoztatás a  nem szerződésszerű teljesítés következményeiről a  Törvény 25.  §-ában foglaltak közérthető 

bemutatásával.
 21. Tájékoztatás a közösséget megillető első ranghelyen fennálló jelzálogjog esetleges következményeiről.
 22. Tájékoztatás a közösség tagjainak meghatározott időtartam előtti kilépésére vonatkozó szabályokról, hangsúlyosan 

bemutatva azt, hogy a befizetésekhez mikor juthat hozzá a közösség kilépő tagja.
 23. Tájékoztatás a tagsági jog átruházásával kapcsolatos szabályokról.
 24. Tájékoztatás a közösség megszűnésének feltételeiről, külön figyelemfelhívás arra vonatkozóan, hogy ha a közösség 

megszűnésekor a  tagnak kielégítetlen követelése marad fenn a  közösséggel szemben, a  tag e  követelése erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthet a szervezővel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint, ha a szervező a közösség működése során nem a közösség érdekeinek szem előtt tartásával járt el.

 25. Tájékoztatás a szervező által kezdeményezett tagsági jogviszony megszüntetésének következményére való felhívásról.
 26. Tájékoztatás a piaci változások lehetséges negatív és pozitív hatásairól.
 27. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a közösség és a szervező felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el.
 28. Figyelemfelhívás arra, hogy a  Magyar Nemzeti Bank honlapján bővebb információk érhetők el a  Nemzeti 

Otthonteremtő Közösségekre vonatkozó tudnivalókról.

A Kormány 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelete
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

A Kormány
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 
13. § (1) bekezdésében,
a 49. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 50. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya a  polgári felhasználású robbanóanyagokra, a  polgári robbantási tevékenységekre, a  polgári 
felhasználású robbanóanyag forgalmazására, a  hatósági engedélyezés feltételeire, a  robbanóanyag-szektorban 
működő vállalkozásokra és mindezek hatósági felügyeletére terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) azokra a robbanóanyagokra, amelyeket a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendvédelmi 

szervek, továbbá a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervek általi használatra szánnak,
b) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló rendelet szerinti pirotechnikai termékekre,
c) a polgári felhasználású lőszerekre, valamint
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d) az  1.  mellékletben felsorolt, a  veszélyes áruk szállítására vonatkozó, az  ENSZ „Ajánlások a  veszélyes áruk 
szállítására” című kiadványa alapján azonosított pirotechnikai termékekre és lőszerekre.

2. §  A polgári robbantási tevékenység hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfélnek minősül a hatásterületen 
lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az  ingatlanra vonatkozó jogát az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 
Hatásterületnek a  bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott Általános Robbantási Biztonsági 
Szabályzat szerint meghatározott robbantási biztonsági távolságok burkológörbéjével lehatárolt terület minősül.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. akkreditálás: a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontjában meghatározott akkreditálás;

 2. belföldi átadás: olyan robbanóanyag szállítás, amelynek a kiindulópontja és végcélja egyaránt Magyarországon 
található;

 3. biztonság: a balesetek megelőzése és – amennyiben a megelőzés nem jár eredménnyel – hatásaik enyhítése;
 4. CE-jelölés: olyan jelölés, amely által a  gyártó jelzi, hogy a  robbanóanyag megfelel a  jelölés feltüntetéséről 

rendelkező európai uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó követelményeknek;
 5. címzett: a  robbanóanyag szállítási vagy a  belföldi átadási engedélyben megjelölt gazdasági szereplő, 

aki a  szállítmány fogadója és aki rendelkezik jogszerű felhatalmazással robbanóanyag megszerzésére és 
birtokában van a szükséges engedélyeknek;

 6. engedély: a robbanóanyagoknak az Európai Unión belül tervezett szállítását engedélyező határozat;
 7. forgalmazás: robbanóanyag kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés 

vagy felhasználás céljából az európai uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;
 8. forgalmazó: bármely, a  gyártótól vagy az  importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az  ellátási 

láncban, aki vagy amely a robbanóanyagot forgalmazza;
 9. forgalomba hozatal: egy robbanóanyag első alkalommal történő forgalmazása az európai uniós piacon;
10. forgalomból történő kivonás: minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megelőzze a  robbanóanyag 

forgalmazását az értékesítési láncban;
11. gazdasági szereplő: a  gyártó, a  meghatalmazott képviselő, az  importőr, a  forgalmazó, valamint bármely 

természetes vagy jogi személy, aki vagy amely robbanóanyagok tárolásával, felhasználásával, szállításával, 
importjával, exportjával vagy kereskedelmével foglalkozik;

12. gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely robbanóanyagot gyárt vagy aki robbanóanyagot 
terveztet vagy gyártat és saját neve vagy védjegye alatt forgalmaz vagy saját célra használ;

13. harmonizált szabvány: az  európai szabványosításról, a  89/686/EGK és a  93/15/EGK tanácsi irányelv,  
a  94/9/EK, a  94/25/EK, a  95/16/EK, a  97/23/EK, a  98/34/EK, a  2004/22/EK, a  2007/23/EK, a  2009/23/EK és 
a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és 
az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU rendelet 2. cikk 1. pont c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

14. honosított harmonizált szabvány: a  megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a  kijelölt 
szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában 
meghatározott szabvány;

15. importőr: az Európai Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik 
országból származó robbanóanyagot hoz forgalomba az európai uniós piacon;

16. jogszerű felhasználás: a közbiztonságot és közrendet sértő jogellenes felhasználás megelőzése;
17. megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja a robbanóanyaggal kapcsolatos, e rendeletben foglalt alapvető 

biztonsági követelmények teljesülését;
18. megfelelőségértékelő szervezet: az a  jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely megfelelőségértékelési 

tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést – végez;
19. meghatalmazott képviselő: az  Európai Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki 

vagy amely egy gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy az  e  rendeletben meghatározott feladatok 
vonatkozásában a nevében eljárjon;

20. műszaki leírás: a robbanóanyag által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;
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21. nemzeti akkreditáló testület: a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület;

22. robbanóanyag: az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” című kiadványa szerint az 1. osztályba tartozó, 
robbanóanyagnak minősülő anyagok és tárgyak;

23. robbanóanyag-szektorban működő vállalkozás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében polgári robbantási 
tevékenységet folytató vállalkozás;

24. szállítás: a  robbanóanyagoknak az  Európai Unió területén történő bármilyen mozgatása, kivéve az  egy 
telephelyen belül történő mozgatást;

25. szállításért felelős személy: a  szállításért felelős gazdasági szereplő által kijelölt, a  szállítási vagy a  belföldi 
átadási engedélyben megjelölt személy, aki a  szállítással vagy a  belföldi átadással kapcsolatos feladatokat 
– a szállításért felelős gazdasági szereplő nevében – ellátja és felügyeli;

26. szállításért felelős gazdasági szereplő: a robbanóanyag szállítási vagy a belföldi átadási engedély benyújtására 
jogosult gazdasági szereplő, aki a  szállítási vagy a  belföldi átadási tevékenység végrehajtásáért felel és 
a szállításban vagy a belföldi átadásban részt vevő személyekért felelősséget vállal;

27. uniós harmonizációs jogszabály: minden, a  termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló európai uniós 
jogszabály;

28. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára hozzáférhető robbanóanyag 
visszavétele.

II. FEJEZET 
ENGEDÉLYEZÉS

3. Az engedélyezési eljárás

4. § (1) A robbanóanyag gyártására, megszerzésére, felhasználására, megsemmisítésére, valamint a polgári robbanóanyag 
forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

 (2) A robbanóanyag
a) gyártási,
b) forgalmazási,
c) felhasználási, vagy
d) megsemmisítési
engedélye robbanóanyag megszerzésére is feljogosít. A  robbanóanyag tárolásának engedélyezéséről 
a bányafelügyelet a robbanóanyag-raktár használatbavételi engedélyezési eljárása során dönt.

 (3) A  robbanóanyag gyártási engedélynek a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell
a) a gyártás helyét település, utca, házszám vagy helyrajzi szám megjelölésével,
b) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
c) a gyártás egyéb hatósági feltételeit, és
d) az engedély hatályát.

 (4) A  robbanóanyag-forgalmazási engedélynek a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell
a) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
b) a forgalmazni kívánt robbanóanyag kereskedelmi megnevezését és mennyiségét, valamint
c) az engedély hatályát.

 (5) A  robbanóanyag megszerzési engedélynek a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell
a) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
b) a megszerezni tervezett robbanóanyag kereskedelmi megnevezését és mennyiségét, valamint
c) az engedély hatályát.

 (6) A  robbanóanyag felhasználási engedélynek a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell
a) a robbantási munka helyét a bányaüzem megnevezésével, cím vagy helyrajzi szám szerinti megjelölésével,
b) a biztonsági távolságok méreteit,
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c) a robbantásvezető és a robbantás tervezőjének természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
d) az egy év alatt felhasználható robbanóanyag mennyiségét, fajtáját,
e) a robbantási munka előzetes bejelentési kötelezettségére történő felhívást,
f ) a robbantási munka egyéb hatósági feltételeit, és
g) az engedély hatályát.

 (7) A  felhasználási engedélyben a  bányafelügyelet a  kérelemben szereplő robbanóanyagokkal azonos robbantástechnikai 
paraméterekkel rendelkező robbanóanyag felhasználását is engedélyezheti.

 (8) Nincs szükség robbanóanyag megszerzési engedélyre a  (11)  bekezdés szerinti esetben. A  robbanóanyag 
megszerzéséhez elegendő az  ár-, illetve belvízvédekezés, továbbá helyi vízkárelhárítás, III. fokú vagy „Rendkívüli” 
készültség idején, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) szerinti katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetében az intézkedésre jogosult 
szerv nyilatkozata.

 (9) A  robbanóanyag gyártási és forgalmazási engedély visszavonásig hatályos. A  robbanóanyag felhasználási és 
megsemmisítési engedély hatálya a  vonatkozó bányászati tevékenység végzésére jogosító bányafelügyeleti 
engedély vagy az általános építésügyi hatóság által kiadott építésügyi hatósági engedély hatályával egyezik meg. 
Ha a robbantási munka nem bányafelügyeleti vagy építésügyi hatósági engedélyhez kötött, akkor a robbanóanyag 
felhasználási engedély hatálya egy évig terjed.

 (10) A  bányafelügyelet a  polgári robbantási tevékenységre vagy polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazására 
jogosító engedélyben rendelkezik azokról a  feltételekről, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a  polgári robbantási 
tevékenység és a robbanóanyag-forgalmazás mások életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, valamint a természeti 
és az épített környezetet ne veszélyeztesse.

 (11) Ha a robbantási munkát
a) a Kattv. szerinti katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetében, vagy
b) ár-, illetve belvízvédekezés, továbbá helyi vízkárelhárítási célból, III. fokú vagy „Rendkívüli” készültség idején
a Kattv. szerinti, a katasztrófavédelemben részt vevő szerv rendeli el, a robbantási munka robbanóanyag felhasználási 
engedély nélkül is végezhető.

 (12) A (10) bekezdés szerinti esetben a robbantási munkát a helyszínen robbantásvezetőnek kell irányítania. Ha a robbantási 
munkát a (11) bekezdés b) pontja szerinti esetben az Országos Műszaki Irányító Törzs rendeli el, a robbantási munkát 
csak víz alatti és jég robbantási munkák végzésére jogosult robbantásvezető irányíthatja.

 (13) A robbantási munkát a (12) bekezdés szerinti robbantásvezető a robbantási munka kezdete előtt legalább két órával
a) a (11) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bányafelügyeletnek,
b) a (11) bekezdés b) pontja szerinti esetben a bányafelügyeletnek és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szervének
köteles bejelenteni. A (12) bekezdés szerinti robbantásvezető a robbanóanyag-felhasználást követően az elvégzett 
robbantási munkát haladéktalanul köteles a bányafelügyeletnek, a rendőrségnek és a környezetvédelmi hatóságnak 
jelenteni.

 (14) A (13) bekezdés szerinti jelentésnek tartalmaznia kell
a) a robbantási munka pontos helyét, célját,
b) a felhasznált robbanóanyag megnevezését és mennyiségét, valamint
c) – bányafelügyeletnek küldendő jelentés esetében – a  robbantásvezető nevét, értesítési címét, 

a robbantásvezetői engedély számát is.

5. § (1) A robbanóanyag szállítását és belföldi átadását a rendőrség engedélyezi. Az engedélyt – a 2. mellékletben foglaltak 
szerint benyújtott kérelem alapján – szállítás esetében az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv központi szerve, belföldi átadás esetében a  kérelmező telephelye szerint illetékes megyei, illetve fővárosi 
rendőr-főkapitányság adja ki. Szállítás esetében az engedély egy példányát az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv központi szerve, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, illetve belföldi átadás 
esetében a megyei, illetve fővárosi rendőr-főkapitányság a kérelmező tevékenysége szerint illetékes megyei, illetve 
fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatalnak haladéktalanul megküldi.

 (2) A  robbanóanyag birtokosa a  robbanóanyagot csak polgári robbantási tevékenységre vagy robbanóanyag-
forgalmazásra jogosultnak adhatja át.

 (3) Robbanóanyag gyártására, vizsgálatára jogosult szervezetek gyártási, kutatási, ellenőrzési vagy megsemmisítési célból 
történő robbanóanyag felhasználást, megsemmisítést az e  tevékenységek végzésére engedélyezett létesítmény (a 
továbbiakban: létesítmény) területén bányafelügyeleti engedély nélkül akkor végezhetnek, ha
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a) a robbantás repesz- vagy káros léglökés hatása nem terjed túl a létesítmény területén, és
b) a  robbantás szeizmikus biztonsági távolságán belül lévő idegen, védendő létesítmények tulajdonosainak, 

kezelőinek hozzájárulását megszerezték.
 (4) Az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szervek belső szabályozása alapján kialakított, engedélyezett 

és védett raktárában a  robbanóanyag-szektorban működő vállalkozás bértárolási szerződés alapján is tárolhat 
robbanóanyagot.

4. Bejelentési kötelezettség

6. § (1) A  robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját – a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a  bányafelügyeletnek, 
a  felhasználás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak és környezetvédelmi hatóságnak, továbbá 
épület vagy építmény robbantása esetén a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének a  3.  melléklet 
szerinti adattartalommal a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. A bejelentéshez a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv a honlapján formanyomtatványt tesz közzé.

 (2) Nem kell bejelenteni a  mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást az  (1)  bekezdésben 
meghatározott szerveknek, továbbá a külszíni művelésű bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást a megyei 
rendőr-főkapitányságnak.

 (3) Ha a  robbantásra a  bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, 
a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni az (1) bekezdésben meghatározott hatóságoknak.

 (4) A robbantásvezető az egyedi robbantási munka elvégzését követő három napon belül köteles a robbantási munkára 
vonatkozó jelentését a bányafelügyeletnek megküldeni, melynek tartalmaznia kell:
a) a robbantási munka helyét, célját,
b) a felhasznált robbanóanyag megnevezését és mennyiségét, valamint
c) a robbantásvezető nevét, lakcímét, a robbantásvezetői engedély számát.

5. Kizáró rendelkezések

7. §  Robbanóanyag gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési munkát, valamint e  munkák 
irányítását nem végezheti az a természetes személy,
a) aki az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendeletben meghatározott 

szakképesítéssel és szakmai gyakorlati feltételekkel nem rendelkezik;
b) akit

ba) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bűncselekmények [1978. évi IV. törvény 
X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmények [1978. évi IV. törvény XI. fejezet], személy elleni 
bűncselekmények [1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. cím 166–168. §, 170. § (2)–(5) bekezdés, 171. §; III. 
cím 174. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények 
[1978. évi IV. törvény XIV. fejezet II. cím 197–198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], embercsempészés 
[1978. évi IV. törvény 218. §], hivatalos személy elleni bűncselekmények [1978. évi IV. törvény XV. fejezet 
V. cím], közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. §], közérdekű üzem működésének megzavarása 
[1978. évi IV. törvény 260. §], terrorcselekmény [1978. évi IV. törvény 261. §], nemzetközi gazdasági 
tilalom megszegése [1978. évi IV. törvény 261/A. §], légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési 
vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése [1978. évi IV. törvény 262.  §], 
visszaélés robbanóanyaggal és robbantószerrel [1978. évi IV. törvény 263. §], visszaélés lőfegyverrel 
vagy lőszerrel [1978. évi IV. törvény 263/A. §], visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, 
illetőleg kettős felhasználású termékkel [1978. évi IV. törvény 263/B. §], bűnszervezetben részvétel 
[1978. évi IV. törvény 263/C. §], visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel [1978. évi IV. 
törvény 264/C.  §], közveszéllyel fenyegetés [1978. évi IV. törvény 270/A.  §], garázdaság [1978. évi 
IV. törvény 271.  §], önbíráskodás [1978. évi IV. törvény 273.  §], visszaélés kábítószer-prekurzorral 
[1978. évi IV. törvény 283/A. §], vagyon elleni bűncselekmények [1978. évi IV. törvény XVIII. fejezet 
316–324. § és 326–327. §], fegyveresen elkövetett szökés [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés 
a) pont], fegyverrel vagy csoportosan elkövetett elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak [1978. évi  
IV. törvény 355. § (2) bekezdés a) pont],
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bb) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség 
elleni bűncselekmények [Btk. XIII. Fejezet], háborús bűncselekmények [Btk. XIV. Fejezet], emberölés 
[Btk. 160. §], erős felindulásban elkövetett emberölés [Btk. 161. §], öngyilkosságban közreműködés 
[Btk. 162. §], testi sértés [Btk. 164. § (3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
[Btk. 165. §], kábítószer-prekurzorral visszaélés [Btk. 183. §], emberrablás [Btk. 190. §], emberrablás 
feljelentésének elmulasztása [Btk. 191.  §], emberkereskedelem [Btk. 192.  §], kényszermunka 
[Btk. 193. §], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. §], kényszerítés [Btk. 195. §], szexuális erőszak 
[Btk. 197.  §], kerítés [Btk. 200.  § (4)  bekezdés c)  pont], közösség tagja elleni erőszak [Btk.  216.  §], 
az  egyesülési, a  gyülekezési szabadság, valamint a  választási gyűlésen való részvétel jogának 
megsértése [Btk. 217. §], radioaktív anyaggal visszaélés [Btk. 250. §], állam elleni bűncselekmények 
[Btk. XXIV. Fejezet], hivatali bűncselekmények [Btk. XXVIII. Fejezet], hivatalos személy elleni 
bűncselekmények [Btk. XXIX. Fejezet], terrorcselekmény [Btk. 314–316.  §], terrorcselekmény 
feljelentésének elmulasztása [Btk. 317. §], terrorizmus finanszírozása [Btk. 318. §], jármű hatalomba 
kerítése [Btk. 320.  §], bűnszervezetben részvétel [Btk. 321.  §], közveszély okozása [Btk. 322.  § 
(1)–(3)  bekezdés], közérdekű üzem működésének megzavarása [Btk. 323.  §], robbanóanyaggal 
vagy robbantószerrel visszaélés [Btk. 324.  §], lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [Btk. 325.  §], 
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [Btk. 326.  §], nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése [Btk. 327.  §], nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása 
[Btk. 328. §], haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés [Btk. 329. §], kettős felhasználású 
termékkel visszaélés [Btk. 330.  §], közveszéllyel fenyegetés [Btk. 338.  §], garázdaság [Btk. 339.  §], 
embercsempészés [Btk. 353. §], vagyon elleni erőszakos bűncselekmények [Btk. XXXV. Fejezet], lopás 
[Btk. 370. §], rongálás [Btk. 371. §], sikkasztás [Btk. 372. §], csalás [Btk. 373. §], gazdasági csalás [Btk. 
374.  §], információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás [Btk. 375.  §], hűtlen kezelés [Btk. 
376. §], orgazdaság [Btk. 379. §], jármű önkényes elvétele [Btk. 380. §] vagy szökés és elöljáró vagy 
szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés a) pont és (3)–
(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont]

 elkövetése miatt elítéltek, illetve vele szemben intézkedést alkalmaztak, a  büntetés vagy intézkedés külön 
jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a  jogerős döntés 
meghozatalát követő három évig;

c) akit bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt ítéltek el, illetve akivel szemben bűncselekmény 
bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés jogszabályban 
meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő 
három évig;

d) aki ellen a  b) és c)  pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
büntetőeljárás folyik, az eljárás jogerős befejezéséig;

e) aki ellen polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel, illetve lőfegyverrel kapcsolatos 
szabálysértés, rendzavarás, garázdaság, veszélyes fenyegetés szabálysértés elkövetése miatt büntetést szabtak 
ki vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig.

III. FEJEZET 
A POLGÁRI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS A ROBBANÓANYAG-FORGALMAZÁS

6. Az engedélyező hatóság jogai és kötelezettségei

8. §  A polgári robbantási tevékenységek és a robbanóanyag-forgalmazás folytatásával kapcsolatos adatok nyilvántartása 
érdekében az engedélyező hatóság köteles
a) az engedélyeket a tevékenység megkezdése előtt öt nappal,
b) az engedélyt visszavonó határozatokat nyolc napon belül,
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének, illetve az  illetékes megyei vagy 
fővárosi rendőr-főkapitányságnak elektronikus dokumentum formájában megküldeni.
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9. § (1) A polgári robbantási tevékenységnek és a robbanóanyag forgalmazásának ellenőrzése során lefoglalt robbanóanyag 
őrzéséről a lefoglalás helye szerint illetékes rendőrkapitányság köteles intézkedni.

 (2) Az  életet, testi épséget, egészséget, a  környezet élővilágát, illetve a  vagyonbiztonságot veszélyeztető polgári 
robbantási tevékenység, illetve robbanóanyag-forgalmazás megkezdését, folytatását a bányafelügyelet megtilthatja, 
továbbá korlátozhatja, megtilthatja a  polgári robbantási tevékenység végzését, a  robbanóanyag-forgalmazás 
megkezdését, folytatását.

 (3) Az életet, testi épséget, egészséget, a környezet élővilágát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető robbanóanyag 
átadásának megkezdésével, folytatásával kapcsolatban a rendőrség intézkedhet, a tevékenységet korlátozhatja vagy 
megtilthatja.

10. §  A polgári robbantási tevékenységre, robbanóanyag-forgalmazásra vonatkozó engedély birtokosa (a továbbiakban: 
engedélyes) az  engedély elvesztését a  bányafelügyeletnek, a  robbanóanyag elvesztését a  bányafelügyeletnek és 
a rendőrségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.

11. § (1) Az  engedélyes halála vagy jogutódlással történő megszűnése esetén az  örökös, illetve a  jogutód a  halál, illetve 
a megszűnés időpontját követő nyolc napon belül – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az engedélyt az azt 
kiadó hatóságnak köteles leadni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  bányafelügyelet kezdeményezésére a  rendőrség intézkedik 
a robbanóanyag hatósági tárolásáról vagy amennyiben lehetséges, a helyszínen történő zárolásáról.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott hatósági tárolás költségeit az  engedélyes örököse, illetve a  jogutódja köteles 
megtéríteni.

12. § (1) A  rendőrség a  11.  § (2)  bekezdése alapján tárolt vagy zárolt robbanóanyag megsemmisítéséről haladéktalanul 
gondoskodik, ha a robbanóanyag állapota megköveteli, illetve a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy 
megsemmisítéséről a rendőrségi tárolás vagy zárolás megkezdését követő egy éven belül nem gondoskodott.

 (2) A robbanóanyag tulajdonosa a rendőrség által a 11. § (2) bekezdése alapján tárolt vagy zárolt robbanóanyagot arra 
jogosultnak elidegenítheti vagy megsemmisítését kezdeményezheti.

13. §  A  bányafelügyelet a  közbiztonságot érintő veszélyhelyzet vagy e  rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagok 
jogosulatlan birtoklása vagy használata esetén köteles intézkedni a  jogosulatlan birtoklás vagy használat 
megakadályozására.

7. A robbanóanyag forgalomba hozatala

14. § (1) A  robbanóanyag akkor hozható forgalomba, illetve forgalmazható, ha az  e  rendelet által megállapított 
követelményeknek megfelel (a továbbiakban: megfelelőség), és megfelelőségét a 16. § szerinti tanúsítási eljárásban 
bejelentett szervezet tanúsítja, továbbá megfelelőségi jelöléssel ellátták.

 (2) Ha a  robbanóanyagra több olyan jogszabály is vonatkozik, amely előírja a  megfelelőségi jelölés feltüntetését, 
a  megfelelőségi jelölés egyben azt is jelenti, hogy az  adott robbanóanyag megfelel mindezen jogszabályok 
előírásainak.

 (3) Magyarország területén csak olyan robbanóanyag gyártható, forgalmazható, használható fel vagy tárolható, amely 
a  plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján 
létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXVI. törvény szerint megjelölésre került.

15. § (1) A robbanóanyagnak meg kell felelnie a 4. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.
 (2) A  robbanóanyagot, amely megfelel a  vonatkozó honosított harmonizált szabványoknak, úgy kell tekinteni, hogy 

megfelel e rendelet követelményeinek.

16. §  A robbanóanyag megfelelőségének tanúsítására alkalmazandó eljárások a következők:
a) az 5. melléklet 1. pontban meghatározott EU típusvizsgálat (B-modul) és a gyártó választása szerint

aa) az 5. melléklet 2. pontban meghatározott belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként 
végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség (C-modul),

ab) az  5.  melléklet 3.  pontban meghatározott a  gyártási eljárás minőségbiztosításán alapuló 
típusmegfelelőség (D-modul),
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ac) az 5. melléklet 4. pontban meghatározott a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség 
(E-modul),

ad) az 5. melléklet 5. pontban meghatározott a termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (F-modul),
 vagy
b) az 5. melléklet 6. pontban meghatározott egyedi termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (G-modul).

8. A gazdasági szereplők kötelezettségei

17. § (1) A gyártó a robbanóanyag forgalomba hozatalakor biztosítja és felel azért, hogy azt az e rendeletben meghatározott 
követelményekkel összhangban tervezték és gyártották.

 (2) A gyártó az 5. mellékletnek megfelelően elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, és a 16. §-nak megfelelően 
alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárást is elvégzi.

 (3) Amennyiben megfelelőségértékelési eljárás keretében igazolta, hogy egy robbanóanyag megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek, a  gyártó elkészíti a  6.  melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot és elhelyezi 
a 41. § (1) bekezdése szerinti CE-jelölést.

 (4) A  gyártó a  robbanóanyag forgalomba hozatalát követően a  műszaki dokumentációt és az  EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot 10 évig köteles megőrizni.

 (5) A  gyártó biztosítja azon eljárások működését és fejlesztését, amelyek sorozatgyártás esetében a  megfelelőséget 
fenntartják. A  gyártónak a  gyártás során figyelembe kell vennie a  robbanóanyag tervezésének és jellemzőinek 
változásait, valamint azon honosított harmonizált szabványok változásait, amelyek alapján a  robbanóanyag 
megfelelőségét bejelentették.

 (6) A gyártó
a) köteles az általa forgalmazott robbanóanyaggal kapcsolatos panaszokat kivizsgálni és nyilvántartani,
b) a  robbanóanyaggal járó kockázatok miatt köteles a  felhasználók egészségének és biztonságának védelme 

érdekében elvégezni a forgalmazott robbanóanyag mintájának vizsgálatát,
c) a b) pontban megjelölt vizsgálat alapján köteles a nem megfelelőnek minősülő robbanóanyag visszahívásáról 

gondoskodni, és
d) köteles az a)–c) pontban foglaltakról a forgalmazót folyamatosan tájékoztatni.

 (7) A  gyártó biztosítja, hogy a  robbanóanyagon az  azonosításukat lehetővé tevő 27–37.  § szerinti egyedi azonosítót, 
valamint típus-, tétel-, sorozat- vagy modellszámot helyeznek el, illetve ha a  robbanóanyag mérete vagy jellege 
nem teszi ezt lehetővé, a  szükséges információt a  robbanóanyag csomagolásán vagy a  robbanóanyag kísérő 
dokumentációján feltünteti.

 (8) A  gyártó feltünteti a  robbanóanyagon, illetve ha ez  nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a  robbanóanyag 
kísérő dokumentációján a gyártó bejegyzett kereskedelmi nevét, vagy bejegyzett védjegyét és azt a címét, amelyen 
kapcsolatba lehet lépni vele. A megadott címnek a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét kell jelezni.

 (9) A gyártó gondoskodik arról, hogy a robbanóanyaghoz mellékeljék a magyar nyelvű használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót. A használati utasításnak egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lenni.

 (10) Abban az  esetben, ha a  gyártó által forgalomba hozott robbanóanyag nem felel meg az  e  rendelet követelményeinek, 
a  gyártó köteles a  szükséges korrekciós intézkedéseket haladéktalanul megtenni, valamint a  nem biztonságos 
robbanóanyagot a  forgalomból kivonni vagy visszahívni és erről haladéktalanul tájékoztatja a  piacfelügyeleti 
hatóságot és megadni az előírások megsértésének részleteit, valamint a meghozott korrekciós intézkedéseket.

 (11) A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a piacfelügyeleti hatóság kérésére a hatóságnak átadja a robbanóanyag 
megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt nyomtatva vagy elektronikus 
formában, magyar nyelven. A piacfelügyeleti hatóság kérésére a gyártó együttműködik az általa forgalomba hozott 
robbanóanyaggal járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések megtételében.

18. § (1) Az importőr kizárólag e rendelet szerinti követelményeknek megfelelő robbanóanyagot hozhat forgalomba.
 (2) Az  importőr kizárólag olyan robbanóanyagot hozhat forgalomba, amellyel kapcsolatban a  gyártó elvégezte 

a  megfelelőségértékelést. Köteles megbizonyosodni arról, hogy a  gyártó elkészítette a  műszaki dokumentációt, 
a  robbanóanyagon elhelyezte az  előírt megfelelőségi jelölést és mellékelte hozzá a  szükséges dokumentációt, 
valamint, hogy betartotta a 17. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott követelményeket.

 (3) Ha egy robbanóanyag nem felel meg e  rendeletben meghatározott követelményeknek, akkor addig az  importőr 
nem hozhatja forgalomba, amíg a robbanóanyagot megfelelővé nem tették. Ha a robbanóanyag kockázatot jelent, 
az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot.
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 (4) Az  importőrnek fel kell tüntetnie a  robbanóanyagon vagy ha ez  nem lehetséges, a  robbanóanyag csomagolásán 
vagy a robbanóanyag kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és 
azt a címét, amelyen vele kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóság 
számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni.

 (5) Az importőr gondoskodik arról, hogy a robbanóanyaghoz mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót 
magyar nyelven.

 (6) Az importőr által végzett raktározás, illetve szállítás nem veszélyeztetheti a robbanóanyag e rendelet követelményeinek 
való megfelelőségét.

 (7) Az importőr
a) köteles az általa forgalmazott robbanóanyaggal kapcsolatos panaszokat kivizsgálni és nyilvántartani,
b) a  robbanóanyaggal járó kockázatok miatt köteles a  felhasználók egészségének és biztonságának védelme 

érdekében elvégezni a forgalmazott robbanóanyag mintájának vizsgálatát,
c) a  b)  pont szerinti vizsgálat alapján köteles a  nem megfelelőnek minősülő robbanóanyag visszahívásáról 

gondoskodni, továbbá
d) az a)–c) pontban foglaltakról folyamatosan tájékoztatni a forgalmazót.

 (8) Abban az esetben, ha az importőr által forgalomba hozott robbanóanyag nem felel meg az e rendelet követelményeinek, 
az  importőr köteles haladéktalanul megtenni a  szükséges korrekciós intézkedéseket, valamint a  nem biztonságos 
robbanóanyagot a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

 (9) Ha a  robbanóanyag kockázatot jelent, az  importőr erről haladéktalanul tájékoztatja a piacfelügyeleti hatóságot és 
megadja az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedést.

 (10) Az  importőr a  robbanóanyag forgalomba hozatalát követően 10 évig elérhetővé teszi a  piacfelügyeleti hatóság 
számára az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció a piacfelügyeleti 
hatóság kérésére bármikor rendelkezésére bocsátható legyen.

 (11) Az  importőr a  piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles a  hatóságnak átadni a  robbanóanyag megfelelőségének 
megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt nyomtatva vagy elektronikus formában, magyar 
nyelven. A hatóság kérésére az importőr együttműködik az általa forgalomba hozott robbanóanyaggal járó kockázatok 
kiküszöbölése érdekében tett intézkedések megtételében.

19. § (1) A robbanóanyag forgalmazása előtt a forgalmazó ellenőrizni köteles, hogy a robbanóanyagon elhelyezték-e az előírt 
szükséges CE-jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, valamint a használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót magyar nyelven, valamint azt, hogy a gyártó betartotta-e a 17. § (7) és (8) bekezdésében, az importőr 
a 18. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeket.

 (2) Ha egy robbanóanyag nem felel meg e  rendelet követelményeinek, a  forgalmazó addig nem forgalmazhatja 
a  robbanóanyagot, amíg a  robbanóanyagot megfelelővé nem tették. Ha a  robbanóanyag kockázatot jelent, 
a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt és a piacfelügyeleti hatóságot.

 (3) A  forgalmazó által végzett raktározás vagy szállítás nem veszélyeztetheti a  robbanóanyagnak e  rendeletben 
meghatározott követelményeknek való megfelelőségét.

 (4) Abban az  esetben, ha a  forgalmazó által forgalomba hozott robbanóanyag nem felel meg az  e  rendelet 
követelményeinek, a forgalmazó köteles haladéktalanul megtenni a szükséges korrekciós intézkedéseket, valamint 
a nem biztonságos robbanóanyagot a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

 (5) Ha a robbanóanyag kockázatot jelent, a forgalmazó erről haladéktalanul tájékoztatja a piacfelügyeleti hatóságot és 
megadja az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedést.

 (6) A  forgalmazó a  piacfelügyeleti hatóság kérésére a  hatóságnak átadja a  robbanóanyag megfelelőségének 
megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt nyomtatva vagy elektronikus formában, magyar 
nyelven. A  hatóság kérésére a  forgalmazó együttműködik az  általa forgalomba hozott robbanóanyaggal járó 
kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések megtételében.

 (7) Robbanóanyag forgalmazásakor a  forgalmazók e  rendeletben előírt követelményekkel kapcsolatban kellő 
gondossággal járnak el.

20. §  Ha az  importőr, illetve a  forgalmazó a  saját nevében, illetve védjegye alatt hozza forgalomba a  robbanóanyagot, 
illetve olyan módon módosít egy már piacon forgalmazott robbanóanyagot, ami befolyásolhatja a  robbanóanyag 
alkalmazandó követelményeknek való megfelelőségét, ezen rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és 
a gyártó 17. §-ban rögzített kötelezettségei terhelik.
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21. §  A gyártó, az importőr, a forgalmazó és a meghatalmazott képviselő köteles a robbanóanyag forgalomba hozatalától 
számított 10 évig a piacfelügyeleti hatóság kérésére megnevezni
a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely robbanóanyagot szállított nekik;
b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek robbanóanyagot szállítottak.

9. A robbanóanyagok szállítása

22. § (1) A  robbanóanyag szállításához az  engedélyt a  címzett szerinti tagállam illetékes hatóságától a  címzett szerzi 
be. Az  illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a  címzett rendelkezik-e jogszerű felhatalmazással robbanóanyag 
megszerzésére és birtokában van-e a  szükséges engedélyeknek. A  szállításért felelős gazdasági szereplő értesíti 
a robbanóanyagok szállításáról és minden mozgásáról annak a tagállamnak vagy tagállamoknak az illetékes hatóságait, 
amely(n)ek területén a robbanóanyagot átszállítják és megszerzi az érintett tagállam(ok) előzetes hozzájárulását.

 (2) Ha egy tagállam úgy véli, hogy az  (1)  bekezdésben meghatározott, robbanóanyagok megszerzésére való jogosultság 
ellenőrzésének tekintetében probléma merül fel, a tagállam e tárgyban rendelkezésére álló információkat továbbítja 
az Európai Unió Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság), amely értesíti erről a többi tagállamot is.

 (3) Ha a címzett szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyezi a  szállítást, dokumentumot állít ki a címzett részére, 
amely tartalmazza a  (4) és (5)  bekezdésben meghatározott összes információt. Ez  a  dokumentum a  bejelentett 
rendeltetési helyre történő megérkezésig kíséri a robbanóanyagot. A dokumentumot az illetékes hatóságok kérésére 
be kell mutatni. Ennek a dokumentumnak egy példányát a címzett őrzi meg, aki kérésre a címzett szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak vizsgálat céljából bemutatja.

 (4) Ha a  robbanóanyagok szállítását egy tagállam területén vagy területének egy részén a  felhasználás biztonságára 
vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében különleges ellenőrzés alá kell vonni, a szállítást 
megelőzően a  címzett a  következő információkat bocsátja a  címzett szerinti tagállamban az  illetékes hatóság 
rendelkezésére:
a) az érintett gazdasági szereplők neve és címe;
b) a szállított robbanóanyagok száma és mennyisége;
c) a szóban forgó robbanóanyag és az azonosítási eszközök teljes leírása, beleértve az UN számot is;
d) ha a robbanóanyagokat forgalomba hozzák, a forgalomba hozatal feltételeinek való megfelelésre vonatkozó 

információk;
e) a szállítóeszköz és az útvonal;
f ) az indulás és érkezés várható időpontja;
g) ha szükséges, a tagállamba történő belépés és az onnan történő kilépés pontos helye.

 (5) A címzett szerinti tagállam illetékes hatóságai a (4) bekezdésben foglaltak szerint megvizsgálják a szállítás feltételeit, 
különös tekintettel a  jogszerű felhasználásra vonatkozó különleges követelményekre. Ha a  robbanóanyagok 
a jogszerű felhasználásra vonatkozó különleges követelményeknek megfelelnek, a hatóságok a szállítást engedélyezik. 
Más tagállamok területén keresztül történő szállítás esetén ezek a tagállamok ugyanúgy megvizsgálják a szállításra 
vonatkozó részleteket és engedélyezik azokat.

 (6) Ha egy tagállam illetékes hatósága megállapítja, hogy a (4) bekezdésben meghatározott, a jogszerű felhasználásra 
vonatkozó különleges követelmények szükségtelenek, a  robbanóanyagok területükön vagy annak egy részén 
a (4) bekezdés szerinti információk előzetes rendelkezésre bocsátása nélkül is szállíthatók. A címzett szerinti tagállam 
illetékes hatósága ilyen esetben meghatározott időtartamra szóló engedélyt ad ki, amely indokolással bármikor 
felfüggeszthető vagy visszavonható. A  (3)  bekezdésben meghatározott dokumentum, amely a  rendeltetési helyre 
történő megérkezésig kíséri a robbanóanyagot, kizárólag erre az engedélyre utal.

 (7) A kiindulási tagállam által saját területén végrehajtandó szokásos ellenőrzések sérelme nélkül, az érintett illetékes 
hatóságok kérésére a  címzettek és az  érintett gazdasági szereplők a  kiindulási tagállam és a  tranzit tagállam 
hatóságainak rendelkezésére bocsátják a birtokukban lévő, a robbanóanyagok szállítására vonatkozó információkat.

 (8) Gazdasági szereplő nem szállíthat robbanóanyagokat, amennyiben a címzett nem szerezte be a szállításhoz az (1) és 
(3)–(6) bekezdés értelmében szükséges engedélyeket.

 (9) A  szállítási engedély a  fogadó állam hatósága által kiállított engedély hatályáig, de legfeljebb a  kiállítását követő 
3 hónapig hatályos.

 (10) A  szállítás, illetve a  részszállítások lebonyolításáról az  engedéllyel rendelkező öt napon belül köteles értesíteni 
az  engedélyt kiállító hatóságot. A  szállítás elmaradása esetén az  értesítést az  engedély hatályának lejártát követő 
öt napon belül kell megtenni.
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23. §  A  szállítási engedély iránti kérelemnek, illetve a  belföldi átadási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
a 22. § (4) bekezdés a)–f ) pontja szerinti információkat.

24. § (1) A  belföldi átadási engedély iránti kérelemhez csatolni kell a  robbanóanyag átadójának arra vonatkozó igazolását, 
hogy jogosult polgári robbantási tevékenység végzésére vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.

 (2) A belföldi átadási engedély iránti kérelemben nem kell megjelölni a 22. § (4) bekezdésének g) pontjában foglaltakat.
 (3) A belföldi átadási engedély a kiállítástól számított 1 évig terjedő hatállyal állítható ki.

10. A robbanóanyagok tárolása

25. § (1) A  robbanóanyag gyártására és állandó tárolására szolgáló helyeken (a továbbiakban: védendő helyek) olyan 
őrzésvédelmi rendszert kell kialakítani, mely megbízhatóan jelzi az  illetéktelen behatolást, illetve jelenlétet, 
a behatolás helyét, a rongálást vagy a rendszer működőképtelenségét.

 (2) Az őrzésvédelmi rendszert élőerős őrzés és technikai eszközök kombinációja alkothatja, kialakítása során az élőerő 
létszáma a technikai eszközök műszaki tartalmának megfelelő növelésével csökkenthető.

 (3) Az élőerős őrzés megvalósítható állandó 24 órás őrzésvédelem kialakításával, a védendő helyek figyelésével, állandó 
hírkapcsolat biztosításával történő járőrözés útján és a  rendkívüli események jelzésének biztosításával, részletes 
Őrszolgálati Utasítás alapján.

 (4) Munkaidőben a  védendő helyen dolgozó személyek is elláthatják az  őrzésvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
munkaidőn kívül, munkaszüneti és pihenőnapon őrszolgálatot kell biztosítani.

 (5) Az élőerős őrzés esetén a minimális technikai követelmény a megerősített kerítés és kapuk kialakítása a raktár vagy 
a telephely körül; a védendő helyek nyílászáróinak, szellőző nyílásainak mechanikus védelemmel (rács), biztonsági 
zárral vagy lakattal történő ellátása.

 (6) Az élőerős védelmet kiváltó technikai követelmény lehet a védendő helyek külső mozgás érzékelős megvilágítása, 
24 órában aktivált térfigyelő kamerarendszer felállítása, a  védendő helyeken belül elektronikus nyitás- és 
mozgásérzékelők elhelyezése, a biztonságtechnikai rendszernek olyan kialakítása, mely biztosítja a riasztó jelzések 
továbbítását a megfelelő hatóságokhoz vagy folyamatos 24 órás felügyeletet ellátó kivonuló védelmi szolgálathoz, 
a biztonságtechnikai eszközök jeleinek rögzítése, a rögzített adatok megőrzése, tárolása mellett.

11. Információcsere

26. §  Az  engedélyező hatóság a  22–24.  §-ban rögzített információk tekintetében a  tagállamok közötti információcsere 
megvalósulása érdekében a  tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint 
a  vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e  hatóságok és a  Bizottság 
együttműködéséről szóló 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet adatvédelmi szabályainak figyelembevételével 
kapcsolatot tart a többi tagállam illetékes hatóságaival, és kérésre a többi tagállam, valamint a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja az engedéllyel rendelkező gazdasági szereplőkre vonatkozó naprakész információkat.

IV. FEJEZET 
TERMÉKAZONOSÍTÁS

12. A robbanóanyagok azonosítása és nyomon követhetősége

27. § (1) A  gazdasági szereplők a  robbanóanyagok egyedi azonosítását és nyomon követhetőségét biztosító rendszert 
(a  továbbiakban: rendszer) alkalmaznak, amely figyelembe veszi a  robbanóanyagok méretét, alakját és tervezését, 
kivéve, ha a  robbanóanyag jellemzőiből és bizonyos tényezőkből, például a  robbanóanyag alacsony detonációs 
hatásából, felhasználási módjából és az adott robbanóanyaggal való visszaélés esetleges hatásainak csekély biztonsági 
kockázatából eredő alacsony kockázati szint miatt nincs szükség egyedi azonosító feltüntetésére. A  rendszer nem 
vonatkozik a  robbantólyukba való közvetlen betöltéshez csomagolatlanul vagy szivattyús kocsikban szállított és 
átadott robbanóanyagokra, valamint a  robbantás helyszínén gyártott robbanóanyagokra, amelyeket közvetlenül 
a gyártásuk után töltenek be.

 (2) A rendszer biztosítja a robbanóanyagok egyedi azonosítását és nyomon követhetőségét lehetővé tevő adatok – akár 
elektronikus eszközök révén történő – gyűjtését és tárolását, valamint egy olyan egyedi azonosító elhelyezését 
a  robbanóanyagon vagy annak csomagolásán, amely lehetővé teszi az  ilyen adatokhoz való hozzáférést. Ezek 
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az  adatok a  robbanóanyag egyedi azonosításához kapcsolódnak, ideértve a  gazdasági szereplők birtokában lévő 
robbanóanyag tárolásának helyét, valamint a gazdasági szereplők azonosító adatait.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott adatok logikai rendszerezettségét, az  adattárolás megfelelő működését, 
az  adatok tárolásának biztonságosságát időközönként felül kell vizsgálni, és meg kell óvni az  adatokat a  véletlen 
vagy szándékos rongálódástól vagy megsemmisüléstől. Ezeket az  adatokat a  nyilvántartásba vett üzletkötéstől, 
illetve robbanóanyagok használata és elhelyezése esetén a  használattól vagy elhelyezéstől számítva az  ellátási 
láncon és az életcikluson keresztül meg kell őrizni, még akkor is, ha a gazdasági szereplő felhagyott a kereskedelmi 
tevékenységgel. A dokumentumokat az illetékes hatóságok kérésére rendelkezésre kell bocsátani.

13. Egyedi azonosítás

28. § (1) A robbanóanyag-szektorban működő gazdasági szereplők, amelyek robbanóanyagokat gyártanak, importálnak vagy 
gyutacsokat szerelnek össze (a továbbiakban: vállalkozások) egyedi azonosítással kötelesek jelölni a robbanóanyagokat 
és a legkisebb csomagolási egységek mindegyikét. Nem kell jelölni:
a) a  csomagolatlanul vagy szivattyús kocsiban szállított és átadott robbanóanyagot a  robbantólyukba való 

közvetlen betöltéshez,
b) a robbantás helyszínén gyártott robbanóanyagot és azt, amelyet közvetlenül a gyártása után töltenek be,
c) a zsinórszerű nem robbanó gyújtóeszközt (a továbbiakban: gyújtózsinór),
d) a hajlékony szövött textilburkolattal és egy vagy több külső védőburkolattal körülvett fekete lőporbélből álló, 

meggyújtását követően előre meghatározott sebességgel, külső robbanás nélkül égő biztonsági gyújtózsinórt, 
valamint

e) a  kézifegyver-töltényben indítóelemként, lövegeknél ütőgyutacsként szolgáló, ütésre könnyen robbanó kis 
mennyiségű primer robbanóanyag-keveréket tartalmazó fém vagy műanyag gyutacskapszulát.

 (2) Ha egy robbanóanyag további gyártási eljárások tárgyát képezi, a  gyártónak a  robbanóanyagot nem kell új, 
az (1) bekezdés szerinti egyedi azonosítással jelölni, kivéve, ha az eredeti egyedi azonosítás többé nincs a 29. §-nak 
megfelelően jelölve.

 (3) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazandó, ha a  robbanóanyagot export céljára gyártják és az  importáló ország 
követelményeivel összhangban lévő azonosítással jelölik, ami lehetővé teszi a robbanóanyag nyomon követhetőségét.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti egyedi azonosítás a 3. melléklet 9. pontjában meghatározott alkotóelemeket tartalmazza.
 (5) A bányafelügyelet minden gyártási helyhez kiadott gyártási engedélyében három számjegyből álló kódot határoz 

meg.
 (6) Ha a gyártási hely az Európai Gazdasági Térség területén kívül helyezkedik el, a Magyarországon székhellyel rendelkező 

gyártó kapcsolatba lép az importáló tagállam hatóságával abból a célból, hogy a gyártási helyhez kódot rendeljenek 
hozzá. Ha a gyártási hely az Európai Gazdasági Térségen kívül helyezkedik el és a gyártó nem az Európai Gazdasági 
Térség területén belül rendelkezik székhellyel, az  érintett robbanóanyagok importőrjének kapcsolatba kell lépnie 
a bányafelügyelettel, hogy a gyártási helyhez kódot rendeljenek hozzá.

 (7) A robbanóanyagokat újracsomagoló forgalmazók a robbanóanyagra és a legkisebb csomagolási egységre kötelesek 
egyedi azonosítást rögzíteni.

14. Jelölés és rögzítés

29. §  Az egyedi azonosítást az érintett robbanóanyagokon és a legkisebb csomagolási egységeken jól láthatóan, egyértelmű 
és maradandó módon kell rögzíteni.

15. Töltényezett robbanóanyagok és zsákos robbanóanyagok

30. §  A  töltényezett robbanóanyagok és zsákos robbanóanyagok esetében az  egyedi azonosításnak egy öntapadós 
címkéből vagy közvetlen nyomtatásból kell állnia minden egyes töltényen, illetve zsákon. Járulékos címkét kell 
helyezni minden egyes tölténycsomagra.

16. Kétkomponensű robbanóanyagok

31. §  A  csomagolt kétkomponensű robbanóanyagok esetében az  egyedi azonosításnak egy öntapadós címkéből vagy 
közvetlen nyomtatásból kell állnia a két komponenst tartalmazó minden egyes legkisebb csomagolási egységen.
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17. Alapgyutacs

32. §  Az  alapgyutacsok esetében az  egyedi azonosításnak a  gyutacshüvelyen elhelyezett öntapadós címkéből vagy 
közvetlen nyomtatásból, illetve bélyegzésből kell állnia. Minden egyes gyutacscsomagra járulékos címkét kell 
helyezni.

18. Elektromos, nem elektromos és elektronikus gyutacsok

33. §  Az elektromos, nem elektromos és elektronikus gyutacsok esetében az egyedi azonosításnak egy, a vezetékeken vagy 
a gyújtócsövön lévő öntapadós címkéből vagy pedig a gyutacshüvelyen lévő öntapadós címkéből, illetve közvetlen 
nyomtatásból vagy bélyegzésből kell állnia. Járulékos címkét kell helyezni minden egyes gyutacscsomagra.

19. Indító- és erősítőtöltetek

34. §  A  28.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott indítótöltetektől eltérő töltetek és az  erősítőtöltetek esetében 
az  egyedi azonosításnak az  ilyen indító- és erősítőtölteteken elhelyezett öntapadós címkéből vagy közvetlen 
nyomtatásból kell állnia. Minden egyes indító- vagy erősítőtöltet-csomagra járulékos címkét kell helyezni.

20. Robbanózsinórok

35. §  A robbanózsinórok esetében az egyedi azonosításnak a tekercsen elhelyezett öntapadós címkéből vagy közvetlen 
nyomtatásból kell állnia. Az egyedi azonosítást 5 méterenként kell feltüntetni a robbanózsinór külső borításán vagy 
a  közvetlenül a  robbanózsinór külső szálán lévő műanyag extrudált belső rétegen. Minden egyes robbanózsinór-
csomagra járulékos címkét kell helyezni.

21. Robbanóanyagot tartalmazó dobozok és dobok

36. §  A robbanóanyagot tartalmazó dobozok és dobok esetében az egyedi azonosításnak egy öntapadós címkéből vagy 
közvetlen nyomtatásból kell állnia a robbanóanyagot tartalmazó dobozon vagy dobon.

22. Az eredeti címke másolatai

37. §  A  vállalkozások az  eredeti azonosító címke felragasztható kivitelű másolatait – a  robbanóanyagok téves 
felhasználásának elkerülése érdekében – a felhasználók rendelkezésére bocsáthatják. A másolatokat értelemszerűen 
az eredeti másolataiként kell megjelölni.

V. FEJEZET 
MEGFELELŐSÉG

23. A robbanóanyagok EU-megfelelőségi nyilatkozata

38. § (1) A gyártó vagy meghatalmazott képviselője felelősséget vállal és az 5. melléklet alapján kiállított EU-megfelelőségi 
nyilatkozattal igazolja, hogy a  robbanóanyag megfelel-e a  rendeletben meghatározott, rá vonatkozó 
követelményeknek.

 (2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat az 5. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
 (3) Amennyiben a  robbanóanyagra több olyan európai uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi 

nyilatkozatot ír elő, az e rendelet hatálya alá tartozó esetekben egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. 
Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett európai uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

 (4) A honosított harmonizált szabványnak megfelelően gyártott robbanóanyagot úgy kell tekinteni, hogy az megfelel 
a szabvány által lefedett, e rendeletben meghatározott követelményeknek.



1400 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

39. §  Ha a  piacfelügyeleti hatóság véleménye alapján a  Magyar Szabványügyi Testület törvényességi felügyeletét ellátó 
miniszter úgy ítéli meg, hogy egy megfelelést biztosító honosított harmonizált szabvány nem felel meg maradéktalanul 
az alkalmazandó, e  rendeletben meghatározott rendelkezéseknek, ezt indokolással ellátva a műszaki szabályokkal 
és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 1535/2015/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke alapján 
létrehozott állandó bizottság elé terjeszti.

24. A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek

40. §  A robbanóanyagokat forgalomba hozatal előtt a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek szerint CE-jelöléssel kell ellátni.

25. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

41. § (1) A  CE-jelölést a  robbanóanyagon jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon kell feltüntetni. Amennyiben 
a  robbanóanyag jellege miatt ez  nem lehetséges vagy nem indokolt, a  jelölést a  csomagoláson és a  kísérő 
dokumentumokon kell feltüntetni.

 (2) A CE-jelölést a robbanóanyag forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.
 (3) A CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma követi, amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési 

szakaszban. A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet, vagy utasításai alapján a gyártó, illetve 
annak meghatalmazott képviselője tünteti fel.

 (4) A CE-jelölést – és adott esetben a bejelentett szervezet azonosító számát – különleges kockázatokat vagy felhasználást 
jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.

 (5) A  saját felhasználásra gyártott robbanóanyagok, a  robbantólyukba való közvetlen betöltéshez csomagolatlanul, 
szivattyús kocsikban vagy mobil robbanóanyag-gyártó egységekben szállított és átadott robbanóanyagok, valamint 
a  robbantás helyszínén gyártott robbanóanyagok esetében, amelyeket közvetlenül a  gyártásuk után töltenek be, 
a CE-jelölést a kísérő dokumentumokon kell feltüntetni.

26. Bejelentett szervezetek kijelölése

42. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki a bejelentett szervezeteket 
az EU-típusvizsgálatra.

 (2) A megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése és bejelentése a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 
szóló 2009. évi CXXXIII. törvényben, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek 
tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben, továbbá az iparügyekért felelős 
miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő 
szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló rendeletben 
előírt feltételek és eljárások alapján történik.

 (3) A  kijelölő hatóság bejelenti a  Bizottságnak és az  EGT-államoknak az  (1)  bekezdés szerinti eljárások lefolytatására 
kijelölt szervezeteket.

 (4) A  gazdasági szereplő panaszt nyújthat be a  bejelentett szervezet döntése ellen. A  panaszt annál a  bejelentett 
szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását a bejelentett szervezet 
soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a  panaszost. A  gazdasági szereplő panaszának 
kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a gazdasági szereplő köteles 10 évig megőrizni és a kijelölő szervezet által 
lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

43. §  Amennyiben a  megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy a  robbanóanyag megfelel az  olyan vonatkozó 
harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették 
az  Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezik, hogy az  megfelel a  42.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.
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27. A piacfelügyeleti ellenőrzés

44. § (1) A bányafelügyelet, mint piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az e rendeletben meghatározott követelmények betartását.
 (2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a közrendet, illetve a közbiztonságot veszélyeztető működés gyanúját keltő körülményről 

szerez tudomást vagy a  robbanóanyag kockázatot jelent a  személyek egészségére vagy biztonságára, illetve 
a vagyonra vagy a környezetre, piacfelügyeleti eljárást folytat le.

 (3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.
 (4) Ha a  piacfelügyeleti eljárás során a  piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a  robbanóanyag nem felel meg 

e  rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítja a gazdasági szereplőt valamennyi 
szükséges kiigazító intézkedés megtételére. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja azt a bejelentett 
szervezetet, amely a robbanóanyag EU-típusvizsgálatát végezte.

 (5) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság 30 napon belül 
megtiltja vagy korlátozza a robbanóanyag forgalmazását, illetve kivonja a robbanóanyagot a forgalomból vagy azt 
visszahívja.

 (6) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a robbanóanyagon
a) a  megfelelőségi jelölést nem a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet 

előírásainak megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK rendelet 30. cikkében foglaltaknak megfelelően tüntették fel,

b) a megfelelőségi jelet nem tüntették fel,
c) a  bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez  a  szervezet részt vesz a  gyártásellenőrzési 

szakaszban – a 43. §-t megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy nem megfelelően készítették el,
e) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos,
f ) a 17. § (7) bekezdésében, illetve a 18. § (4) bekezdésében meghatározott információt egyáltalán nem vagy 

hiányosan tüntették fel,
g) a 17. § vagy a 18. § által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül, kötelezi az érintett 

gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a robbanóanyag megfelelőségének biztosítására.
 (7) A  piacfelügyeleti hatóság mindaddig jogosult a  szükséges intézkedéseket fenntartani és a  forgalomba hozatalt 

megtiltani, amíg a robbanóanyag nem felel meg a rendelet követelményeinek.
 (8) A piacfelügyeleti hatóság a (4)–(6) bekezdés szerinti intézkedéséről értesíti a Bizottságot, valamint a többi tagállamot, 

megjelölve döntésének indokait, különösen, ha a követelményeknek való nem megfelelés oka
a) az adott robbanóanyagra vonatkozó rendelkezések be nem tartása, vagy
b) a honosított harmonizált szabvány hiányossága.

 (9) A (8) bekezdés szerinti értesítésben a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen 
a nem megfelelő robbanóanyag azonosításához szükséges adatokat, a robbanóanyag származási helyét, a feltételezett 
nem megfelelőség és a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint 
az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

 (10) A (4)–(6) bekezdés alapján hozott jogerős és a Bizottsággal közölt határozatokat a piacfelügyeleti hatóság honlapján 
közzéteszi.

 (11) Ha más tagállam hoz a (8) bekezdés szerinti nemzeti intézkedést, a piacfelügyeleti hatóság tájékoztatja a Bizottságot 
az elfogadott intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek az érintett robbanóanyag megfelelésének 
hiányáról a  rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem ért egyet az  elfogadott nemzeti intézkedéssel 
– a kifogásairól.

 (12) Amennyiben a (11) bekezdésben foglalt nemzeti intézkedés indokolt, a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik az adott 
robbanóanyaggal kapcsolatban az olyan korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, mint a robbanóanyag 
visszavonása a piacról.
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VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

46. § (1) E  rendelet a  hatálybalépését megelőzően megadott hatósági engedély birtokában történő jogszerű 
tevékenységvégzést nem érinti. A  polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet] alapján kibocsátott tanúsítványok 
továbbra is az abban meghatározott időpontig hatályosak.

 (2) A 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján e rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott 
okmányok 2016. december 31-ig hatályosak.

47. §  Ez a rendelet
a) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek,
b) a  polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon követhetőségi rendszerének a  93/15/EGK 

tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló, 2008. április 4-i 2008/43/EK bizottsági irányelvnek,
c) a  polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon követhetőségi rendszerének a  93/15/EGK 

tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. február 
22-i 4/2012/EU bizottsági irányelvnek, valamint

d) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

48. §  Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan polgári felhasználású 
robbanóanyagnak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak 
forgalomba vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak 
elő az  ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az  irányadó előírások tekintetében az  e  rendeletben 
meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

49. §  A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) a  polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)

50. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 56. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Ez a  rendelet − a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény, a  fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek 
vizsgálatáról és a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról 
szóló rendeletek rendelkezéseivel együtt −)
„c) a  polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)

51. §  Hatályát veszti a 191/2002. (IX. 4.) Korm rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



6. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1403

1. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” c. kiadványa szerint pirotechnikai terméknek és 
lőszernek minősülő tárgyak 

 
 

UN 
szám 

Megnevezés és leírás Osztályozási 
kód 

Glosszárium (csak tájékoztatásul) 

G összeférhetőségi csoport 
0009 Lőszer, gyújtó hatású, 

robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.2 G Lőszer 
Gyűjtőfogalom, elsősorban katonai felhasználású 
eszközökre vonatkozik, azaz valamennyi típusú bombára, 
gránátra, rakétára, aknára, lövedékre és egyéb hasonló 
eszközre. 
Lőszer, gyújtóhatású 
Gyújtóanyagot tartalmazó lőszer. Ha a gyújtóanyag maga 
nem robbanóanyag, akkor a lőszer a következő 
alkotórészekből is tartalmaz egyet vagy többet: 
hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel, gyújtók robbanó- 
vagy kidobótöltettel. 

0010 Lőszer, gyújtó hatású, 
robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.3 G Lásd a 0009-es UN számot. 

0015 Lőszer, füstképző, 
robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.2 G Lőszer, füstképző 
Olyan lőszerek, amelyek füstképző anyagokat 
tartalmaznak. Ha a füstképző anyag maga nem 
robbanóanyag, akkor a lőszer a következő 
alkotórészekből is tartalmaz egyet vagy többet: 
hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel, gyújtók robbanó- 
vagy kidobótöltettel. 

0016 Lőszer, füstképző, 
robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.3 G Lásd a 0015-ös UN számot. 

0018 Lőszer, könnyeztető 
hatású, robbanó-, 
kidobó- vagy 
hajtótöltettel 

1.2 G Lőszer, könnyeztető hatású, robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel 
Könnyeztető anyagot tartalmazó lőszerek. Olyan lőszerek, 
amelyek könnyeztető anyagot tartalmaznak.  
A következő alkotórészekből is tartalmaznak egyet  
vagy többet: pirotechnikai anyag, hajtótöltet gyutaccsal 
és indítótöltettel, gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel. 

0019 Lőszer, könnyeztető 
hatású, robbanó-, 
kidobó- vagy 
hajtótöltettel 

1.3 G Lásd a 0018-as UN számot. 

0039 Bombák, 
villanófénytöltettel 

1.2 G Bombák 
Ezek olyan robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, 
amelyeket légi járművekről dobnak le, hogy rövid ideig 
ható, intenzív fényforrásul szolgáljanak fényképészeti 
célokra. Villanóanyag-töltetet tartalmaznak. 
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0049 Villanófénypatronok 1.1 G Villanófénypatronok 
Ezek a tárgyak házból, gyújtóelemből és 
villanóporkészletből állnak. Minden alkotórész egyetlen, 
kilövésre kész tárggyá van egyesítve. 

0050 Villanófénypatronok 1.3 G Lásd a 0049-es UN számot. 

0054 Jelzőpatronok 1.3 G Jelzőpatronok 
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy 
más jeleket adjanak jelzőpisztolyból, vagy egyéb 
eszközből kilőve. 

0066 Gyújtózsinór 1.4 G Gyújtózsinór 
Ez a tárgy vagy fekete lőporral, vagy más gyorsan égő 
pirotechnikai keverékkel bevont textilszálakból készül, 
amely szálak hajlékony tömlőben vannak vagy fekete 
lőporbélből áll, amely hajlékony szövött textilburkolattal 
van körülvéve. A gyújtózsinór teljes hosszúsága mentén 
előrehaladó nyílt lánggal ég és a gyújtásnak valamely 
gyújtókészüléktől töltetre vagy gyújtószerkezetre történő 
átvitelére használják. 

0092 Világítótestek, földi 1.3 G Világítótestek  
Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak és a 
földön megvilágításra, jelzésre, megjelölésre vagy 
figyelmeztetésre használatosak. 

0093 Világítótestek, légi 1.3 G Lásd a 0092-es UN számot. 

0101 Gyújtó, nem robbanó 1.3 G Gyújtó (Fuse/Fuze) 
Bár e két szó eredete azonos (a francia fusée, fusil)  
és gyakran úgy tartják, hogy csak az írásmódjuk 
különbözik, érdemes fenntartani azt az egyezményes 
értelmezést, amely szerint a „fuse” szó (gyújtózsinór) 
zsinórszerű gyújtóeszközt jelent, míg a „fuze” szó 
(gyutacs) jelentése: lőszerben használt eszköz, amely 
mechanikai, elektromos, kémiai vagy hidrosztatikus 
összetevőket foglal magában, amelyek célja a robbantó 
vagy gyújtóláncban a deflagráció, vagy a robbanás 
kiváltása. 
Pillanatgyújtók, nem robbanó (quickmatch) 
Ezek a tárgyak pamutszálakból állnak, amelyek fekete 
lőporral vannak impregnálva (quickmatch). Nyílt lánggal 
égnek és tűzijátéktestek stb. gyújtóláncaiban kerülnek 
alkalmazásra. 

0103 Gyújtó, gyutacs, cső 
formájú, fémmel burkolt 

1.4 G Gyújtó, gyutacs, cső formájú, fémmel burkolt 
Deflagráló robbanóanyagot tartalmazó fémcsőből álló 
eszköz. 

0171 Lőszer, világító hatású, 
robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.2 G Lőszer, világító hatású, robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel, vagy anélkül 
Olyan lőszerek, amelyek intenzív fényforrásként 
szolgálhatnak valamely terület megvilágítására. A 
fogalom tartalmazza a világítógránátokat és 
világítólövedékeket, valamint a világítóbombákat és a 
célmegjelölő bombákat is. 
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0191 Jelzőtestek, kézi 1.4 G Jelzés céljából tervezett eszköz. 

0192 Vasúti durrantyúk 1.1 G Lásd a 0191-es UN számot. 

0194 Vészjelzők, tengeri 1.1 G Lásd a 0191-es UN számot. 

0195 Vészjelzők, tengeri 1.3 G Lásd a 0191-es UN számot. 

0196 Füstjelzők 1.1 G Lásd a 0191-es UN számot. 

0197 Füstjelzők 1.4 G Lásd a 0191-es UN számot. 

0212 Nyomjelzők lőszerekhez 1.3 G Nyomjelzők lőszerekhez 
Ezek olyan zárt tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot 
tartalmaznak és arra szolgálnak, hogy a lövedékek 
röppályáját láthatóvá tegyék. 

0254 Lőszer, világító hatású, 
robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.3 G Lásd a 0171-es UN számot. 

0297 Lőszer, világító hatású, 
robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.4 G Lásd a 0254-es UN számot. 

0299 Bombák, 
villanófénytöltettel 

1.3 G Lásd a 0039-es UN számot. 

0300 Lőszer, gyújtó hatású, 
robbanó-, kidobó- vagy 
hajtótöltettel vagy 
anélkül 

1.4 G Lásd a 0009-es UN számot. 

0301 Lőszer, könnyeztető 
hatású, robbanó-, 
kidobótöltettel 

1.4 G Lásd a 0018-as UN számot. 

0303 Lőszer, füstképző, 
robbanó- vagy 
kidobótöltettel vagy 
anélkül 

1.4 G Lásd a 0015-ös UN számot. 

0306 Nyomjelzők lőszerekhez 1.4 G Lásd a 0212-es UN számot. 

0312 Jelzőpatronok 1.4 G Jelzőpatronok 
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy 
más jeleket adjanak jelzőpisztolyból, vagy egyéb 
eszközből kilőve. 

0313 Füstjelzők 1.2 G Lásd a 0195-ös UN számot. 

0318 Gránátok, gyakorló, kézi- 
vagy fegyvergránátok 

1.3 G Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok 
Kézből történő hajításra vagy fegyverből való kilövésre 
szolgálnak. Magában foglal gyakorlógránátot, kézi- vagy 
fegyvergránátot. 

0319 Gyutacscsövek, 
gyutacsszelencék 

1.3 G Gyutacscsövek, gyutacsszelencék 
Primer robbanóanyagból és deflagráló robbanóanyagból, 
pl. fekete lőporból álló kiegészítő töltetet tartalmazó 
tárgyak. A lövegekhez való lövedék hüvelyében levő 
töltet indításához használják. 

0320 Gyutacscsövek, 
gyutacsszelencék 

1.4 G Lásd a 0319-es UN számot. 
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0333 Tűzijátéktestek 1.1 G Tűzijátéktestek 
Olyan pirotechnikai tárgyak, amelyek szórakoztatási 
célokra használatosak. 

0334 Tűzijátéktestek 1.2 G Lásd a 0333-as UN számot. 

0335 Tűzijátéktestek 1.3 G Lásd a 0333-as UN számot. 

0336 Tűzijátéktestek 1.4 G Lásd a 0333-as UN számot. 

0362 Gyakorlólőszer 1.4 G Gyakorlólőszer 
Olyan lőszer, amely nem tartalmaz fő robbanótöltetet,  
de tartalmaz szétvető- vagy kidobótöltetet. A lőszer 
rendszerint gyutacsot és hajtótöltetet is tartalmaz. 

0363 Próbalőszer 1.4 G Próbalőszer 
Olyan lőszer, amely pirotechnikai anyagot tartalmaz  
és új lőszer, fegyverrész vagy fegyverrendszer 
működőképességének és hatásosságának vizsgálatára való. 

0372 Gránátok, gyakorló, kézi- 
vagy fegyvergránátok 

1.2 G Lásd a 0318-as UN számot. 

0373 Jelzőtestek, kézi 1.4 S Lásd a 0191-es UN számot. 

0403 Világítótestek, légi 1.4 G Lásd a 0092-es UN számot. 

0418 Világítótestek, földi 1.1 G Lásd a 0092-es UN számot. 

0419 Világítótestek, földi 1.2 G Lásd a 0092-es UN számot. 

0420 Világítótestek, légi 1.1 G Lásd a 0092-es UN számot. 

0421 Világítótestek, légi 1.2 G Lásd a 0092-es UN számot. 

0424 Lövedékek, inert, 
nyomjelzővel 

1.3 G Lövedékek 
Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók,  
amelyeket ágyúból vagy más lövegből, puskákból  
vagy más kézifegyverből lőnek ki. Lehetnek inertek, 
nyomjelzővel vagy anélkül, tartalmazhatnak szétvető- 
vagy kidobótöltetet, vagy robbanótöltetet.  
A meghatározás magában foglalja a következőket: 
lövedék, inert, nyomjelzővel lövedék szétvető- vagy 
kidobótöltettel, lövedék robbanótöltettel. 

0425 Lövedékek, inert, 
nyomjelzővel 

1.4 G Lásd a 0424-es UN számot. 

0428 Pirotechnikai tárgyak 
műszaki célokra 

1.1 G Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra 
Olyan tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot 
tartalmaznak és műszaki célokra használatosak,  
pl. hőfejlesztésre, gázfejlesztésre vagy színházi hatások 
elérésére. A meghatározás nem tartalmazza a következő, 
e jegyzékben külön felsorolt eszközöket: mindenféle 
lőszer; jelzőpatronok; kábelvágó szerkezet 
robbanóanyaggal; tűzijátéktestek; világítótestek, légi; 
világítótestek, földi; kioldószerkezetek, robbanóanyag-
tartalmúak; robbanószegecsek; jelzőtestek, kézi; 
vészjelzők; vasúti durrantyúk; füstjelzők. 

0429 Pirotechnikai tárgyak 
műszaki célokra 

1.2 G Lásd a 0428-as UN számot. 

0430 Pirotechnikai tárgyak 
műszaki célokra 

1.3 G Lásd a 0428-as UN számot. 
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0431 Pirotechnikai tárgyak 
műszaki célokra 

1.4 G Lásd a 0428-as UN számot. 

0434 Lövedékek, robbanó- 
vagy kidobótöltettel 

1.2 G Lövedékek 
Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket 
ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más 
kézifegyverből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel 
vagy anélkül, tartalmazhatnak szétvető- vagy 
kidobótöltetet, vagy robbanótöltetet. A meghatározás 
magában foglalja a következőket: lövedék, inert, 
nyomjelzővel, lövedék szétvető- vagy kidobótöltettel, 
lövedék robbanótöltettel. 

0435 Lövedékek, robbanó- 
vagy kidobótöltettel 

1.4 G Lásd a 0434-es UN számot. 

0452 Gránátok, gyakorló, kézi- 
vagy fegyvergránátok 

1.4 G Lásd a 0372-es UN számot. 

0487 Füstjelzők 1.3 G Lásd a 0194-es UN számot. 

0488 Gyakorlólőszer 1.3 G Gyakorlólőszer 
Olyan lőszer, amely nem tartalmaz fő robbanótöltetet, de 
tartalmaz szétvető- vagy kidobótöltetet. A lőszer 
rendszerint gyutacsot és hajtótöltetet is tartalmaz. A 
meghatározás nem tartalmazza a következő, e 
jegyzékben külön felsorolt eszközöket: gyakorlógránátok. 

0492 Vasúti durrantyúk 1.3 G Lásd a 0194-es UN számot. 

0493 Vasúti durrantyúk 1.4 G Lásd a 0194-es UN számot. 

0503 Légzsákfelfúvók, vagy 
légzsákmodul, vagy 
biztonsági öv előfeszítők 

1.4 G   

S összeférhetőségi csoport 
0110 Gránátok, gyakorló, kézi- 

vagy fegyvergránátok 
1.4 S Lásd a 0318-as UN számot. 

0193 Vasúti durrantyúk 1.4 S Lásd a 0194-es UN számot. 

0337 Tűzijátéktestek 1.4 S Lásd a 0334-es UN számot. 

0345 Lövedékek, inert, 
nyomjelzővel 

1.4 S Lövedékek 
Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket 
ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más 
kézifegyverből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel 
vagy anélkül, tartalmazhatnak szétvető- vagy 
kidobótöltetet, vagy robbanótöltetet. 

0376 Gyutacscsövek, 
gyutacsszelencék 

1.4 S Lásd a 0319-es UN számot. 

0404 Világítótestek, légi 1.4 S Lásd a 0092-es UN számot. 

0405 Jelzőpatronok 1.4 S Jelzőpatronok 
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy 
más jeleket adjanak jelzőpisztolyból, vagy egyéb 
eszközből kilőve. 

0432 Pirotechnikai tárgyak 
műszaki célokra 

1.4 S   
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2. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

ENGEDÉLYKÉRELMEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

 1. Robbanóanyag gyártási engedélykérelem
1.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a robbanóanyag előállítását végző vállalkozás megnevezését, székhelyét, telephelyét, fióktelepét;
b) a gyártás helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
c) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
d) a készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási 

engedély számát.
1.2. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a jogerős és végrehajtható egységes környezethasználati engedély másolatát;
b) gyártási tevékenységhez szükséges épületek jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélye 

másolatát;
c) veszélyes tevékenység megkezdéséhez előírt hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogerős és 

végrehajtható engedélyének másolatát;
d) bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást;
e) a  robbanóanyag gyártásra szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök, valamint a  gyártási 

technológia, illetve a  gyártás személyi feltételei biztosítottságának igazolását, a  munkavédelemről 
szóló törvény szerinti, a  munkavédelmi üzembe helyezés feltételéül szolgáló munkavédelmi 
szempontú előzetes vizsgálat eredményét.

1.3. A helyszíni keveréssel előállítható, kizárólag saját felhasználási célú robbanóanyag gyártási engedélykérelemhez 
nem kell mellékelni az 1.1. pont d) alpontjában, valamint az 1.2. pont a) és b) alpontjában előírtakat.

 2. Robbanóanyag-forgalmazási engedélykérelem
2.1. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a forgalmazó megnevezését, székhelyét, magyarországi telephelyét, fióktelepét;
b) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c) a készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási 

engedély számát.
2.2. A kérelemhez mellékelni kell bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást.

 3. Robbanóanyag megszerzési engedélykérelem
3.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, székhelyét;
b) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c) a megszerezni tervezett robbanóanyag kereskedelmi megnevezését és mennyiségét;
d) a  megszerzés célját, illetve annak igazolását, bizonyítását, hogy a  robbanóanyag megszerzése 

a kérelmező tevékenységének elvégzéséhez szükséges; és
e) a  tárolás helyének, illetve módjának meghatározását vagy az  azonnali felhasználásra vonatkozó 

nyilatkozatot.
3.2. A kérelemhez mellékelni kell bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást.

 4. Robbanóanyag felhasználási, valamint megsemmisítési engedélykérelem
4.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, székhelyét;
b) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c) a kérelmező nyilatkozatát az engedély alapját képező bányafelügyeleti engedélyről és számáról;
d) a  robbantás célját, időpontját, időtartamát, helyének megjelölését, a  felhasználásra tervezett 

robbanóanyag megnevezését és mennyiségét, földalatti bánya esetében a gázkitörés-, a sújtólég- és 
szénporrobbanás-veszélyességi besorolást;

e) a  robbantás tervezőjének nevét, lakcímét és engedélyének számát, valamint a  robbantásvezető 
nevét, lakcímét és engedélyének számát, ha a felelős személy nem azonos a robbantásvezetővel;

f ) a  robbantás tervezőjének nyilatkozatát arról, hogy a  tervezett robbantás Általános Robbantási 
Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések 
szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot;
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g) a rezgésre érzékeny létesítmények felsorolását; és
h) a robbantás során szükséges biztonsági intézkedéseket, a védendő létesítmények és azok megóvását 

szolgáló intézkedések, védőeszközök, védőberendezések leírását.
4.2. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a robbantás műszaki leírását;
b) a földalatti bányában, valamint a geofizikai mérések esetében végzett robbantás kivételével, olyan 

méretarányú térképet három, természetvédelmi hatóság érintettsége esetén négy példányban, 
amelyen a  tervezett robbantás helye, hatásterülete és biztonsági távolságai, valamint az  ezen 
belül lévő valamennyi építmény, védendő létesítmény, valamint ezek védőterülete, védőövezete, 
biztonsági övezete, továbbá a vízi utak és a védett természeti területek jól látható módon fel vannak 
tüntetve;

c) a  robbantandó építmény vagy tárgy tulajdonosának, kezelőjének robbantásra vonatkozó 
megrendelését, ha az nem a robbantás végzője;

d) nyomvonalas, illetve vízi létesítmény, repülőtér vagy műemlék védőtávolságán belüli, valamint 
hajóúton vagy honvédelmi szempontból jelentős, illetve védett természeti területen végzett 
robbantás esetében az  érintett kezelő, illetve üzemeltető védett természeti terület esetében 
az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulását; és

e) épület robbantásos bontása esetén az  építésügyi hatóság jogerős és végrehajtható bontási 
engedélyének másolatát, amely tartalmazza, hogy az épület bontása robbantásos technológiával is 
elvégezhető.

4.3. A kőolaj- és földgázbányászat, illetve víz kitermelése céljából fúrólyukban tervezett robbantás esetében, ha 
a  robbantás biztonsági távolságán belül nem található építmény vagy más védendő létesítmény, nem kell 
a 4.2. pont b) alpontja szerinti térképet mellékelni.

 5. Robbanóanyag szállítási engedélykérelem
5.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a 7. számú melléklet szerinti okmány adatait;
b) a robbanóanyag szállításában közreműködő személyek személyazonosító adatait, állampolgárságát, 

lakóhelyét;
c) Magyarország területén a  szállításért felelős személy személyazonosító adatait és elérhetőségét 

(telefon, e-mail);
d) a magyarországi szállítási útvonal leírását.

5.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a közlekedési alágazatnak megfelelően az ADR, RID, ADN 1.10 fejezete szerinti Közbiztonsági Tervet;
b) a fogadó állam és a kilépés helye szerinti szomszédos állam hatósága engedélyének másolatát.

 6. Robbanóanyag belföldi átadási engedélykérelem
6.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmet benyújtó megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát;
b) a robbanóanyag feladójának nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
c) a robbanóanyag címzettjének nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
d) a robbanóanyag szállításában közreműködő vállalkozás nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, 

faxszám, e-mail cím);
e) a  robbanóanyag szállításában közreműködő természetes személy személyazonosító adatait, 

elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
f ) Magyarország területén a  szállításért felelős természetes személy személyazonosító adatait és 

elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
g) a  szállítandó robbanóanyag kereskedelmi megnevezését, típusszámát, mennyiségét (nettó 

kilogramm, darab vagy méter) és UN számát;
h) a gyártó megnevezését és székhelyét;
i) a magyarországi szállítási útvonal leírását.

6.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a közlekedési alágazatnak megfelelően az ADR, RID, ADN 1.10 fejezete szerinti Közbiztonsági Tervet;
b) a robbanóanyag átadójának arra vonatkozó igazolását, hogy jogosult polgári robbantási tevékenység 

végzésére vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.
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3. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Robbantási tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok

 1. A bejelentést tevő
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. telephelye,
1.4. elérhetősége.

 2. A robbantással érintett építmény
2.1. elnevezése,
2.2. helye,
2.3. közművei kiszakaszolásának megoldásai.

 3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévő lakóterület kiterjedése.
 4. A  robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a  védendő létesítmények és azok megóvását szolgáló 

intézkedések leírása.
 5. A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése.
 6. A robbantás ideje: év/hónap/nap, óra:perc.
 7. A robbantásért felelős személy

7.1. neve,
7.2. születési helye és ideje,
7.3. anyja neve,
7.4. állandó lakóhelye,
7.5. telefonszáma.

 8. Nyilatkozat arról, hogy a  bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a  bejelentésben lévő adatok 
a valóságnak megfelelnek.

 9. Az egyedi azonosításnak a következőkből kell állnia:
9.1. Az azonosítás olvasható része a következőket tartalmazza:

a) a gyártó nevét;
b) alfanumerikus kódot, amely a következőket tartalmazza:

ba) Magyarországot azonosító két betűt „HU” jelzéssel;
bb) a  bányafelügyelet által meghatározott 28. § (5)  bekezdése szerinti 3 számjegyből álló 

kódot, amely azonosítja a gyártási hely nevét;
bc) az  egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló jogszabály szerinti egyedi 

termékkódot és a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás „A” és „B” melléklete szerint a  küldeménydarabokon feltüntetendő 
információkat (jelöléseket és bárcákat).

9.2. Egy elektronikusan olvasható azonosítást vonalkód és/vagy mátrix kód formátumban, amely közvetlenül 
kapcsolódik az alfanumerikus azonosító kódhoz.

9.3. Azon cikkek esetében, amelyeken túl kis méretük miatt a  9.1.  pont b)  alpontjában, valamint a  2.  pontban 
meghatározott információ nem tüntethető fel, illetve amelyek esetében az  egyedi azonosítás elhelyezése 
alakjuk vagy formatervezésük miatt műszakilag nem kivitelezhető, az  előírt azonosítást a  legkisebb 
csomagolóegységeken kell feltüntetni, amely csomagolóegység a szállítás vagy a belföldi átadás során nem 
bontható meg.

9.4. Az egyes legkisebb csomagolóegységeket pecséttel kell lezárni.
9.5. Azokat az  alapgyutacsokat vagy erősítőtölteteket, amelyek a  9.3.  pontban foglalt kivételhez tartoznak, 

maradandó módon kell megjelölni annak biztosítása érdekében, hogy a  9.1.  pont b)  alpontja szerinti 
információ tisztán olvasható legyen. Az egyes legkisebb csomagolóegységen fel kell tüntetni a csomagban 
található alapgyutacsok és erősítőtöltetek számát.

9.6. A  9.3.  pontban meghatározott mentesség hatálya alá tartozó egyes robbanózsinórok egyedi azonosítását 
a tekercsen vagy az orsón, illetve adott esetben a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni.
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4. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

I. Általános követelmények
 1. Minden robbanóanyagot úgy kell megtervezni, gyártani és szállítani, hogy használata során a  lehető legkisebb 

kockázatot jelentse az emberi életre és egészségre és a szokásos, előrelátható feltételek között – különös tekintettel 
a biztonsági előírásokra és normákra – megelőzze a vagyontárgyak és a környezet károsodását.

 2. A  lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében minden robbanóanyagnak meg kell felelnie 
a gyártó által meghatározott teljesítményjellemzőknek.

 3. Minden robbanóanyagot úgy kell megtervezni és gyártani, hogy hulladék formájában a megfelelő műszaki eljárások 
alkalmazásával a lehető legkisebb hatást gyakorolja a környezetre.

II. Különleges követelmények
 1. Legalább a következő információkat és tulajdonságokat kell – ha releváns – tekintetbe venni vagy megvizsgálni:

a) a tervezés és a jellemző tulajdonságok, beleértve a kémiai összetételt, a homogenitás fokát és adott esetben 
a méreteket és a szemcsenagyság eloszlását;

b) a robbanóanyag fizikai és kémiai stabilitása minden olyan környezeti feltétel között, amelynek ki lehet téve;
c) ütésre és dörzsölésre való érzékenység;
d) az egyes összetevők összeférhetősége, fizikai és kémiai stabilitásukra tekintettel;
e) a robbanóanyag kémiai tisztasága;
f ) a robbanóanyag vízálló képessége, amennyiben párás vagy nedves körülmények közötti felhasználásra szánják 

és amennyiben biztonságára vagy megbízhatóságára a víz kedvezőtlen hatást gyakorolhat;
g) alacsony vagy magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség, amennyiben a  robbanóanyagot 

hőmérsékleti körülmények közötti tárolásra, felhasználásra szánják és biztonságára vagy megbízhatóságára 
a robbanóanyag egészének, vagy egy összetevőjének hűtése, illetve hevítése kedvezőtlen hatást gyakorolhat;

h) a robbanóanyag alkalmassága veszélyes környezetben (például sújtólég, forró tömegek) történő felhasználásra, 
amennyiben ilyen körülmények közötti felhasználásra szánják;

i) biztonsági jellemzők a korai vagy nem szándékolt gyújtás vagy gyulladás megelőzésére;
j) a megfelelő elhelyezés és működés a robbanóanyag rendeltetésszerű használata során;
k) megfelelő utasítások és ha szükséges, jelölések a  biztonságos kezelésre, tárolásra, felhasználásra és 

megsemmisítésre vonatkozóan;
l) a robbanóanyagnak, csomagolásának vagy más összetevőjének a tárolás alatt, a gyártó által meghatározott 

felhasználhatósági idő lejártáig bekövetkező elváltozásokkal szembeni ellenálló képessége;
m) a robbanóanyag megbízható és biztonságos működéséhez szükséges összes eszköz és kellék meghatározása.

 2. Minden robbanóanyagot valósághű körülmények között kell vizsgálni. Amennyiben ez  laboratóriumban nem 
lehetséges, a vizsgálatot olyan körülmények között kell végrehajtani, amilyenek között a robbanóanyagot használni 
fogják.

 3. A robbanóanyagok csoportjaival szemben támasztott követelmények
3.1. A robbanóanyagok a következő követelményeknek is megfelelnek:

a) a gyújtás javasolt módszerének biztosítania kell a robbanóanyagok biztonságos, megbízható és teljes 
robbanását, illetve ha szükséges, elégését, azzal, hogy a fekete lőpor esetében az elégés képességét 
kell ellenőrizni;

b) a  töltényes robbanóanyagok esetében a  robbanásnak biztonságosan és megbízhatóan kell 
végigfutnia a tölteteken;

c) a  föld alatti használatra szánt robbanóanyagok által termelt füst csak olyan mennyiségben 
tartalmazhat szén-monoxidot, nitrózus gázokat, más gázokat, gőzöket és lebegő szilárd részecskéket, 
hogy azok a szokásos üzemi körülmények között ne károsítsák az egészséget.

3.2. A robbanó gyújtózsinórok, biztonsági és egyéb gyújtózsinórok, valamint a nem elektromos gyutacsvezetékek 
a következő követelményeknek is megfelelnek:
a) a  gyújtózsinórok, biztonsági és egyéb gyújtózsinórok, valamint lökéshullámcsövek burkolatának 

megfelelő mechanikai szilárdsággal kell rendelkeznie és megfelelően védenie kell a robbanóanyag-
töltetet a szokásos mechanikai hatásoktól;

b) a biztonsági gyújtózsinór égésidejének paramétereit meg kell adni és megbízhatóan be kell tartani;
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c) a  robbanó gyújtózsinóroknak alkalmasnak kell lenniük a  megbízható gyújtásra, elégséges 
gyújtóképességgel kell rendelkezniük és a tárolás tekintetében még különleges környezeti viszonyok 
között is meg kell felelniük a követelményeknek.

3.3. A gyutacsok (beleértve a késleltető gyutacsokat) a következő követelményeknek is megfelelnek:
a) a  gyutacsoknak mindenféle előre látható felhasználási körülmény között megbízhatóan kell 

gyújtaniuk azt a robbanóanyagot, amelynek indításához tervezték őket;
b) a robbanó gyújtózsinórok késleltetői megbízhatóan legyenek indíthatók;
c) a gyújtóképességet a nedvesség nem befolyásolhatja hátrányosan;
d) a késleltetett gyutacs késleltetési idejének annyira egyformának kell lennie, hogy biztosítsa az egymást 

követő fokozatok közötti késleltetési idők átfedése valószínűségének elhanyagolhatóságát;
e) az  elektromos gyutacsok elektromos jellemzőit (pl. a  robbanást nem okozó feszültség, ellenállás) 

a csomagoláson fel kell tüntetni;
f ) az elektromos gyutacsok vezetékeinek, rendeltetésüket figyelembe véve, megfelelő szigeteléssel és 

mechanikus szilárdsággal kell rendelkezniük, beleértve a gyutacsokhoz való rögzítést.
3.4. A hajtóanyagok és rakéta-hajtóanyagok a következő követelményeknek is megfelelnek:

a) ezek az anyagok a rendeltetésszerű használat során nem robbanhatnak fel;
b) ha szükséges, a hajtóanyagokat (pl. a nitrocellulóz alapúakat) bomlás ellen védeni kell;
c) a  préselt vagy öntött formájú szilárd rakéta-hajtóanyagok nem tartalmazhatnak nem szándékolt, 

működésükre veszélyes hatást gyakorló repedéseket vagy gázbuborékokat.
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5. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

1. B-MODUL: EU típusvizsgálat
 1. Az  EU-típusvizsgálat a  megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében a  bejelentett szervezet 

megvizsgálja a  robbanóanyag műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a  robbanóanyag műszaki 
tervezése megfelel ezen rendelet rá vonatkozó követelményeinek.

 2. Az EU-típusvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy értékelik a robbanóanyag megfelelő műszaki tervezését a műszaki 
dokumentáció és a  3.  pontban meghatározott alátámasztó bizonyítékok vizsgálata, valamint a  teljes terméknek 
(a gyártási típus és a  tervezési típus kombinációjának) a  tervezett termelést képviselő valamely mintadarabjának 
vizsgálata révén.

 3. A gyártó az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen, általa megválasztott bejelentett szervezethez nyújtja 
be.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve, címe és ha a kérelmező meghatalmazott képviselője nyújtja be, az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció, amelynek lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a robbanóanyag megfelel-e 

e  rendelet alkalmazandó követelményeinek és tartalmaznia kell a  kockázat(ok) megfelelő elemzését és 
értékelését; a  műszaki dokumentáció meghatározza az  alkalmazandó követelményeket és – az  értékelés 
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a robbanóanyag tervét, gyártását és működését; a műszaki 
dokumentáció, ha alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza:
ca) robbanóanyag általános leírása;
cb) az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai, tervei;
cc) a  robbanóanyag e  rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges 

leírások és magyarázatok;
cd) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált 
szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a  megoldásoknak a  leírása, amelyeket ezen rendelet 
alapvető biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az  egyéb alkalmazott 
vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén 
a műszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy mely részeket alkalmazták;

ce) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei;
cf ) a vizsgálati jegyzőkönyvek;

d) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok; a bejelentett szervezet további mintadarabokat 
is kérhet, ha ez a vizsgálati program elvégzéséhez szükséges;

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték; ennek az alátámasztó 
bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a  vonatkozó 
harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták; az alátámasztó bizonyítéknak, ha szükséges, 
tartalmaznia kell a  gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a  gyártó nevében és felelősségére egy másik 
vizsgálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

 4. A bejelentett szervezet:
4.1. A robbanóanyag esetében megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a műszaki tervezés megfelelőségének 

értékelésére szolgáló bizonyítékot.
4.2. A mintadarab(ok) esetében:

4.2.1. ellenőrzi, hogy a  mintadarab(ok) gyártása a  műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, 
továbbá megállapítja, melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált szabványok 
alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően terveztek meg és melyek azok az összetevők, amelyeket 
az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;

4.2.2. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol 
a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, 
azokat megfelelően alkalmazta-e;

4.2.3. elvégzi vagy elvégezteti a  megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, 
hogyha nem a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazták, a gyártó 
által elfogadott megoldások – beleértve az  alkalmazott egyéb vonatkozó műszaki előírásokban 
szereplőket is – teljesítik-e e rendelet megfelelő alapvető biztonsági követelményeit;
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4.2.4. megállapodik a gyártóval a vizsgálatok és tesztek elvégzésének helyszínéről.
 5. A  bejelentett szervezet elkészíti a  4.  ponttal összhangban vállalt tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő 

értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a  bejelentett szervezet 
e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

 6. Ha a típus megfelel e rendelet az érintett robbanóanyagra alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet 
EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a  gyártó számára. Ez  a  tanúsítvány tartalmazza a  gyártó nevét és címét, 
a  vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a  jóváhagyott típus azonosításához szükséges 
adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek alapján 
értékelni lehet, hogy a  gyártott robbanóanyag megfelel-e a  vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik 
az üzemelés közbeni ellenőrzést.
Ha a  típus nem felel meg e  rendelet alkalmazandó követelményeinek, a  bejelentett szervezet visszautasítja 
az  EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását és a  visszautasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről 
a kérelmezőt.

 7. A  bejelentett szervezet a  tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról 
tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a  jóváhagyott típus a  továbbiakban nem felelhet meg e  rendelet alkalmazandó 
követelményeinek és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Ha igen, a bejelentett 
szervezet tájékoztatja erről a gyártót.
A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet 
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a robbanóanyagnak e rendeletben szereplő 
alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelőségét vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen 
módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

 8. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az  általa kibocsátott vagy visszavont 
EU-típusvizsgálati tanúsítványokról, valamint ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – 
bejelentő hatósága rendelkezésére bocsátja az  ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott 
tanúsítványok, illetve kiegészítések jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet az  ilyen általa visszautasított, visszavont, 
felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról, valamint kiegészítésekről, továbbá 
kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és kiegészítésekről.
Kérésre a Bizottság, a  tagállamok és a  többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati 
tanúsítványok és kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a  Bizottság és a  tagállamok megkaphatják a  műszaki 
dokumentáció és a  bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A  bejelentett 
szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány 
mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a  gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó 
műszaki dokumentációt.

 9. A  gyártó a  robbanóanyag forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a  nemzeti hatóságok 
számára az  EU-típusvizsgálati tanúsítványnak, a  tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, 
valamint a műszaki dokumentációt.

 10. A  gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a  3.  pontban meghatározott kérelmet, és teljesítheti a  7. és 
a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

2. C-MODUL: A típusnak való megfelelés
 1. Ez  a  modul az  eljárásnak azt a  részét írja le, ahogyan a  gyártó vagy az  Európai Gazdasági Térségben letelepedett 

meghatalmazott képviselője biztosítja és nyilatkozatával megerősíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus 
megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal és kielégíti e  rendelet vonatkozó követelményeit. A  gyártó 
köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelőségjelölést elhelyezni és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadni.

 2. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a gyártott terméknek 
a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal való azonosságát és e rendelet követelményeinek való 
megfelelését.

 3. A  gyártó vagy az  Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a  termék utolsó 
gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig megőrizni az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát.

 4. A bejelentett szervezet a maga által választott időközönként szúrópróbaszerű termékvizsgálatot végez vagy végeztet. 
A  bejelentett szervezet a  kész gyártmányok közül a  helyszínen kivett megfelelő mintát vizsgáltatja. A  vizsgálatot 
a  honosított harmonizált szabványokban meghatározott vagy ezekkel egyenértékű vizsgálati eljárás szerint kell 
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végezni annak megállapítására, hogy a  termék megfelel-e az  érintett irányelvek követelményeinek. Ha egy vagy 
több vizsgált termék nem felel meg a követelményeknek, a bejelentett szervezetnek meg kell tennie a megfelelő 
intézkedéseket.

 5. A  bejelentett szervezet felelősségére a  gyártónak fel kell tüntetnie a  bejelentett szervezet azonosító számát és 
a tanúsítvány számát a termékeken.

3. D-MODUL: A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség
 1. A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, 

amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban foglalt kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos 
felelősségére kijelenti, hogy az  érintett robbanóanyagok megfelelnek az  EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 
típusnak és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

 2. Gyártás
A gyártó a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az  érintett 
robbanóanyagok gyártása, végső ellenőrzése és tesztelése céljából, valamint a gyártót a 4. pontban meghatározott 
módon felügyelik.

 3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett robbanóanyagokkal kapcsolatban kérelmezi 

minőségbiztosítási rendszere értékelését.
 A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a gyártó neve, címe és ha a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be, az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett robbanóanyag-kategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A  minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a  robbanóanyagok megfelelnek az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

 A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt, rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon 
írásbeli intézkedések, eljárások, valamint utasítások formájában kell dokumentálni. A  minőségbiztosítási 
rendszer dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések 
egységes értelmezését.

 Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget 

illetően;
b) az  ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és 

módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
d) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs 

adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
e) a  kívánt termékminőség elérésének és a  minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének 

megfigyelését szolgáló eszközök.
3.3. A  bejelentett szervezet értékeli a  minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy 

megfelel-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeknek.
 A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei 

tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
 A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább 

egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az  érintett termékterület, terméktechnológia értékelése 
terén és ismeri e  rendelet alkalmazandó követelményeit. Az  ellenőrzés részét képezi a  gyártó telephelyén 
tett értékelő látogatás. Az  auditcsoport felülvizsgálja a  3.1.  pont e)  alpontjában meghatározott műszaki 
dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó 
követelményeit és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a termék e rendelet követelményeinek 
való megfelelésének biztosítása tekintetében.

 A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással 
ellátott értékelési döntést.
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3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá 
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A  gyártó folyamatosan tájékoztatja a  minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet 
a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.

 A bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat és eldönti, hogy a  módosított minőségbiztosítási 
rendszer továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeknek vagy újbóli értékelésre van 
szükség.

 Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott 
értékelési döntést.

 4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1. A  felügyelet célja annak biztosítása, hogy a  gyártó megfelelően teljesítse a  jóváhagyott minőségbiztosítási 

rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A  gyártó az  értékelés céljából beengedi a  bejelentett szervezetet a  gyártás, ellenőrzés, vizsgálat, valamint 

a raktározás helyszíneire és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a  minőségbiztosítási nyilvántartások, mint például az  ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, 

kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja 

és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett 

szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer 
megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A  bejelentett szervezet erről a  látogatásról jelentést juttat el 
a gyártónak és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is készít.

 5. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon feltünteti a CE-jelölést és – a 3.1. pontban meghatározott bejelentett 

szervezet felelősségére – a  bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt típusnak és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A  gyártó a  robbanóanyag mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít 
és azt a  robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a  nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a robbanóanyag-típust, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
 6. A gyártó a robbanóanyag forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz éven át a nemzeti hatóságok számára 

elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban meghatározott dokumentáció;
b) a 3.5. pontban meghatározott jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban meghatározott határozatai és jelentései.

 7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a  minőségbiztosítási rendszerek kiadott és 
visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága 
számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak 
jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a  többi bejelentett szervezetet a  minőségbiztosítási rendszerek 
általa visszautasított, felfüggesztett, visszavont vagy más módon korlátozott jóváhagyásáról, valamint – kérésre – 
a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról.

 8. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró 
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, ha ez szerepel a megbízásban.

4. E-MODUL: A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség
 1. A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel 

a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos 
felelősségére kijelenti, hogy az  érintett robbanóanyagok megfelelnek az  EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 
típusnak és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.
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 2. Gyártás
A gyártó a  3.  pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az  érintett 
robbanóanyagok végső ellenőrzése és tesztelése céljából, valamint a gyártót a 4. pontban meghatározott módon 
felügyelik.

 3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett robbanóanyagokkal kapcsolatban kérelmezi 

minőségbiztosítási rendszere értékelését.
 A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a gyártó neve, címe és, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett robbanóanyag-kategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A  minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a  robbanóanyagok megfeleljenek az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

 A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon 
írásbeli intézkedések, eljárások, valamint utasítások formájában kell dokumentálni. A  minőségbiztosítási 
rendszer dokumentációja lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések 
egységes értelmezését.

 Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a  minőségbiztosítási célkitűzések, szervezeti felépítés, a  vezetőség feladatai és hatásköre 

a termékminőséget illetően;
b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
c) a  minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az  ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, 

kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.

3.3. A  bejelentett szervezet értékeli a  minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy 
megfelel-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeknek.

 A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei 
tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

 A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább 
egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az  érintett termékterület, terméktechnológia értékelése 
terén és ismeri e  rendelet alkalmazandó követelményeit. Az  ellenőrzés részét képezi a  gyártó telephelyén 
tett értékelő látogatás. Az  auditcsoport felülvizsgálja a  3.1.  pont e)  alpontjában meghatározott műszaki 
dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó 
követelményeit és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a termék e rendelet követelményeinek 
való megfelelésének biztosítása tekintetében.

 A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással 
ellátott értékelési döntést.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá 
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A  gyártó folyamatosan tájékoztatja a  minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet 
a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.

 A bejelentett szervezet értékeli a  javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a  módosított minőségbiztosítási 
rendszer továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeknek vagy újbóli értékelésre van 
szükség.

 Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott 
értékelési döntést.

 4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
4.1. A  felügyelet célja annak biztosítása, hogy a  gyártó megfelelően teljesítse a  jóváhagyott minőségbiztosítási 

rendszerből eredő kötelezettségeket.
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4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint 
a raktározás helyszíneire és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a  minőségbiztosítási nyilvántartások, mint például az  ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, 

kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja 

és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett 

szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer 
megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A  bejelentett szervezet erről a  látogatásról jelentést juttat el 
a gyártónak és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is készít.

 5. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon feltünteti a CE-jelölést és – a 3.1. pontban meghatározott bejelentett 

szervezet felelősségére – a  bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt típusnak és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A  gyártó a  robbanóanyag mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít 
és azt a  robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a  nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a robbanóanyag-típust, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
 6. A gyártó a robbanóanyag forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz éven át a nemzeti hatóságok számára 

elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban meghatározott dokumentáció;
b) a 3.5. pontban meghatározott jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban meghatározott határozatai és jelentései.

 7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a  minőségbiztosítási rendszerek kiadott és 
visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága 
számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak 
jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa 
visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minőségbiztosítási rendszerek 
általa kiadott jóváhagyásáról.

 8. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró 
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, ha ez szerepel a megbízásban.

5. F-MODUL: Termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség
 1. A termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget 

tesz a  2., 5.1. és a  6.  pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá saját felelősségére biztosítja és kijelenti, 
hogy a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, szóban forgó robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt típusnak és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

 2. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a  gyártási eljárás és ennek figyelemmel 
kísérése biztosítsa, hogy a gyártott robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak 
és e rendelet követelményeinek.

 3. Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a  megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a robbanóanyagok megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, 
továbbá a jogalkotási aktus megfelelő követelményeinek.
A robbanóanyagok megfelelő követelményeknek való megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteket a gyártó 
választása szerint vagy a 4. pontban leírtak szerinti vizsgálatokkal és tesztekkel, vagy az 5. pontban meghatározott 
módon, statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a robbanóanyagokat.

 4. A megfelelőség ellenőrzése minden egyes termék vizsgálatával és tesztelésével
4.1. Minden robbanóanyagot egyenként vizsgálnak meg és a  vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban 

meghatározott megfelelő vizsgálatokat vagy ezekkel egyenértékű, egyéb vonatkozó műszaki előírásokat 
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meghatározó vizsgálatokat végeznek el rajtuk annak érdekében, hogy az EU-típusjóváhagyási tanúsítványban 
leírt, jóváhagyott típusnak és e  rendelet követelményeinek való megfelelőségüket ellenőrizzék. Ilyen 
harmonizált szabvány hiányában az  érintett bejelentett szervezet dönt azokról a  megfelelő vizsgálatokról, 
amelyeket el kell végezni.

4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra, tesztekre vonatkozóan és 
a jóváhagyott robbanóanyagon feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti az azonosító számát.

 A gyártó a  megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a  termék forgalomba hozatala után tíz évig 
a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

 5. A megfelelőség statisztikai ellenőrzése
5.1. A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási folyamat és annak nyomon 

követése biztosítsa az  egyes gyártott tételek homogenitását, továbbá robbanóanyagait homogén tételek 
formájában nyújtja be ellenőrzésre.

5.2. Minden tételből véletlenszerű mintát kell venni. A mintában lévő valamennyi robbanóanyagot egyenként kell 
megvizsgálni és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban előírt megfelelő vizsgálatokat 
vagy más vonatkozó műszaki előírásokban előírt, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzésére, 
hogy megfelelnek-e az  EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e  rendelet alkalmazandó 
követelményeinek, továbbá hogy megállapítsák, hogy a  tétel elfogadható vagy visszautasítandó. Ilyen 
harmonizált szabvány hiányában az  érintett bejelentett szervezet dönt azokról a  megfelelő vizsgálatokról, 
amelyeket el kell végezni.

5.3. Ha a  tételt elfogadják, a  tételbe tartozó valamennyi robbanóanyagot jóváhagyottnak kell tekinteni, 
kivéve azokat a  mintába tartozó robbanóanyagokat, amelyekről megállapították, hogy nem feleltek meg 
a vizsgálatokon.

 A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan 
és a jóváhagyott robbanóanyagon feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti az azonosító számát.

 A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok 
számára elérhetővé teszi.

5.4. Ha egy tételt visszautasítanak, a  bejelentett szervezet vagy az  illetékes hatóság megfelelő intézkedéseket 
hoz a tétel forgalomba hozatalának megakadályozása érdekében. Abban az esetben, ha a tételeket gyakran 
visszautasítják, a  bejelentett szervezet felfüggesztheti a  statisztikai ellenőrzést és megfelelő intézkedéseket 
hozhat.

 6. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
6.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon feltünteti a CE-jelölést és – a 3. pontban meghatározott bejelentett 

szervezet felelősségére – a  bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az  EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

6.2. A  gyártó a  robbanóanyag mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít 
és azt a  robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a  nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a robbanóanyag-típust, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
 A gyártó – a 3. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett 

szervezet azonosító számát is feltüntetheti a terméken.
 Ha a  bejelentett szervezet beleegyezik, a  gyártó – a  bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett  – 

a gyártási folyamat során feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a robbanóanyagokon.
 7. Meghatalmazott képviselő

A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, 
amennyiben ez  szerepel a  megbízásban. A  meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a  gyártók 2. és 
5.1. pontban meghatározott kötelezettségeit.

6. G-MODUL: Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség
 1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz 

a 2., 3. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, 
hogy az érintett – a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – robbanóanyag megfelel e rendelet rá alkalmazandó 
követelményeinek.
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 2. A műszaki dokumentáció
2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt és a 4. pontban meghatározott bejelentett szervezet rendelkezésére 

bocsátja. A  dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a  robbanóanyag megfelel-e a  vonatkozó 
követelményeknek és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció 
meghatározza az  alkalmazandó követelményeket és – az  értékelés szempontjából szükséges mértékben – 
ismerteti a robbanóanyag tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, ha alkalmazható, legalább 
az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a robbanóanyag általános leírása;
b) az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai, tervei;
c) a robbanóanyag b) alpont szerinti rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez 

szükséges leírások és magyarázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált 
szabványokat nem alkalmazzák; azoknak a  megoldásoknak a  leírása, amelyeket e  rendelet 
alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az  egyéb alkalmazott vonatkozó 
műszaki leírásokat is ideértve; a  részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a  műszaki 
dokumentációban fel kell tünteti, hogy mely részeket alkalmazták;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; és
f ) a vizsgálati jegyzőkönyvek.

2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a termék forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok 
számára elérhetővé teszi.

 3. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a  gyártási eljárás és ennek figyelemmel 
kísérése biztosítsa a gyártott robbanóanyagnak e rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

 4. Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a  vonatkozó harmonizált szabványokban 
megállapított megfelelő vizsgálatokat vagy az  egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel 
egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a  termék megfelel-e e  rendelet alkalmazandó 
követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő 
vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az  elvégzett vizsgálatokra, tesztekre vonatkozóan és 
a jóváhagyott robbanóanyagon feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti az azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára 
elérhetővé teszi.

 5. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon elhelyezi a CE-jelölést és – a 4. pontban meghatározott bejelentett 

szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó 
követelményeinek.

5.2. A  gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít és a  robbanóanyag forgalomba hozatala után 
tíz évig a  nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az  EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt 
a robbanóanyagot, amelyre vonatkozóan elkészítették.

 Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
 6. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a  2.2. és az  5.  pontban meghatározott kötelezettségei a  gyártó nevében és felelősségére eljáró 
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, ha ez szerepel a megbízásban.
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6. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

(XXXX. sz.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT1

1. … szám (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (a termék nyomon követhetőségét lehetővé tevő azonosító):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó európai uniós harmonizációs jogszabálynak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az  azokra az  egyéb műszaki leírásokra való 

hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
7. A …. bejelentett szervezet (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése) és a következő bizonyítványt 

adta ki:
8. További információk:
 A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
 (a kiállítás helye és dátuma):
 (név, beosztás) (aláírás):

1 A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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6	  
	  

Okmány a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállításához 
[a 2014/28/EU irányelv 11. cikkének (5) és (6) bekezdése] 

 
 

  ROBBANÓANYAGOK KÖZŐSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA  
(a lőszerek kivételével)  

(a 2014/28/EU  irányelv 11. cikk) 
 1. Az engedély jellege   
 A lejárat időpontja*:   
 □ Egyszeri szállítás   □ Többszöri szállítás – meghatározott időtartam  
  
 2. Az érintett szereplők adatai   
 2.1. Címzett kérelmező*  2.2. Feladó 
 Név:  Név: 
 Cím (ügyintézési hely):  Cím (ügyintézési hely): 
 Telefon:  Telefon: 
 Fax:  Fax: 
 E-mail:  E-mail: 
 Aláírás:   
 2.3. Fuvarozó(k) 
 Név:  Név:  Név: 
 Cím (ügyintézési hely):  Cím (ügyintézési hely):  Cím (ügyintézési hely): 
 Telefon:  Telefon:  Telefon: 
 Fax:  Fax:  Fax: 
 E-mail:  E-mail:  E-mail: 
  
 3. A robbanóanyagok részletes leírása 

UN szám* Osztály/ 
alosztály 

Kereskedelmi 
név* 

CE-jelölés 
(Igen/Nem) 

Gyár címe Mennyiség* Egyéb 
infor-

mációk 
              
              
              
  
 4. Szállítási adatok 
 4.1. Hely és idő: 
 Indulás helye:  Indulás időpontja: 
 Szállítás helye:  Várható érkezési időpont: 
 4.2. Az útvonal általános ismertetése:   
 Tagállam  Belépési hely  Kilépési hely  Szállítóeszköz 
        
        
        

7. melléklet a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez
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 5. A tranzittagállamok hatóságainak engedélyei, beleértve a biztonsági azonosítást is (pl. pecsét) 
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG  ENGEDÉLY 

IDŐPONTJA 
 ENGEDÉLY SZÁMA  LEJÁRAT 

IDŐPONTJA 
  

          
TRANZITORSZÁGOK  ENGEDÉLY 

IDŐPONTJA 
 ENGEDÉLY SZÁMA  LEJÁRAT 

IDŐPONTJA 
  

          
          
          
          
  
 6. A címzett tagállam hatóságának engedélye (beleértve a biztonsági azonosítást is) 
 Dátum:   
 Az aláíró hatóságnál betöltött pozíció:   
    
   ..................................................................... 
   (aláírás) 
    
 
Magyarázó megjegyzések: 
1. A robbanóanyagok címzettje tölti ki a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállítására 
szolgáló okmány 1–4. részét és az okmányt a címzett illetékes hatóságához nyújtja be engedélyezés céljából. 
2. A címzett illetékes hatósága engedélyének beszerzésén kívül (az okmány 6. rovata) a szállításért felelős 
személynek értesítenie kell a tranzittagállamok és a származási tagállam illetékes hatóságait, amelyek 
engedélye szintén szükséges (az okmány 5. rovata). Az illetékes hatóságok engedélyei szerepelhetnek 
ugyanazon az okmányon vagy különálló okmányok gyűjteményében. Az engedélyt minden esetben 
biztonságosan azonosítani kell. 
3. Ha a tagállam illetékes hatósága úgy véli, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, akkor 
az összes információ előzetes megadása szükséges az okmányban. Ha az ügyletben részt vevő illetékes 
hatóságok egyike sem véli úgy, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, akkor csak a 
csillaggal (*) jelölt adatokat kell megadni. 
4. Az okmánynak minden esetben a rendeltetési helyre való megérkezésig kell a robbanóanyagokat kísérnie. 
5. „A robbanóanyagok részletes leírása” a kereskedelmi nevet, az UN számot és a helyes  szállítási 
megnevezést, valamint minden más olyan megfelelő információt jelent, amely alkalmas a cikkek 
azonosítására. Egyértelműen jelezni kell, ha a robbanóanyagok nem rendelkeznek CE-jelöléssel. 
6. A „Mennyiség” – megfelelő módon – a cikkek számát vagy a robbanóanyagok nettó tömegét jelenti. 
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A Kormány 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13–17. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 41.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre és személyi hatálya

1. §  E  rendeletet kell alkalmazni a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 
az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből finanszírozott határon átnyúló együttműködési programok közül
a) az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program,
b) az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program,
c) az Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program,
d) az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program,
e) az Interreg V–A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program,
f ) az Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program
(a továbbiakban együtt: határon átnyúló együttműködési programok) végrehajtására, valamint a  határon átnyúló 
együttműködési programok uniós támogatása és hazai társfinanszírozása felhasználásának lebonyolítására és 
ellenőrzésére.

2. §  E rendelet hatálya kiterjed a határon átnyúló együttműködési programokból uniós és hazai támogatásban részesülő 
jogi személyekre, valamint a technikai segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) projektek kedvezményezettjeire.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. átutalás igénylési dokumentáció: az  igazoló hatóság által kiállított átutalási kérelem, költségnyilatkozat és 

költségigazoló nyilatkozat,
 2. audit hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke és a 447/2014/EU bizottsági 

végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó szervezet,
 3. auditor csoport: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (2) bekezdése és a 447/2014/EU 

bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (3) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó munkacsoport,
 4. csalás: az  Európai Unióról szóló Szerződés K.3.  cikke alapján létrejött, az  Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló 
Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvénnyel 
kihirdetett, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikk (1) bekezdése 
szerinti, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalás, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény 396. §-a szerinti költségvetési csalás,

 5. felhívás: a  támogatást igénylők számára elkészített, a  pályázatok benyújtásához szükséges információkat 
tartalmazó dokumentum,

 6. hazai kedvezményezett: a  határon átnyúló együttműködési programok keretében, több jogi személy által 
közösen megvalósítandó projekt esetén az adott projektrész megvalósításáért a vezető kedvezményezettel 
aláírt partnerségi megállapodásban meghatározott kötelezettséget viselő, uniós támogatásban részesülő 
hazai fél,
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 7. hazai társfinanszírozás: az  uniós támogatás hazai kedvezményezettje, hazai TA kedvezményezettje, illetve 
az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett részére nyújtott vissza nem térítendő hazai 
támogatás, amelyre a  hazai kedvezményezett, illetve az  1.  § c)–f )  pontja szerinti együttműködési program 
esetén a  hazai TA kedvezményezett hazai társfinanszírozási támogatási szerződést, az  információs pont 
feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett és az 1. § a) és b) pontja szerinti együttműködési program esetén 
a hazai TA kedvezményezett TA támogatási szerződést köt,

 8. hazai társfinanszírozási támogatási szerződés: az  uniós támogatás hazai kedvezményezettje, illetve az  1.  § 
c)–f )  pontja szerinti együttműködési program esetén a  hazai TA kedvezményezettje részére nyújtott vissza 
nem térítendő hazai támogatás vonatkozásában megkötött támogatási szerződés,

 9. hitelesítés: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése szerinti, a hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezet által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai és 
helyszíni ellenőrzés, amely annak megállapítására irányul, hogy a hazai kedvezményezett az uniós támogatási, 
és a  hazai társfinanszírozási támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeit a  vonatkozó uniós és hazai 
jogszabályokkal összhangban teljesítette,

10. hitelesítési jelentés: az igazolási tevékenység alátámasztása érdekében a partnerország felelős szervezete által 
összeállított jelentés,

11. hitelesítési nyilatkozat: a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által a  hazai kedvezményezett részére, 
illetve a  nemzeti hatóság által a  hazai TA kedvezményezett részére kiadott, a  hitelesítés tényét igazoló 
dokumentum,

12. hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az  1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23.  cikk 
(4)  bekezdése és a  447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37.  cikk (1)  bekezdése szerinti feladatokat 
ellátó szervezet,

13. igazoló hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke és a 447/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet 37. cikk (2) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó szervezet,

14. IMIR 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok 
és az  azok keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló monitoring és 
információs rendszer,

15. információs pont: az 1. § c) és f ) pontja szerinti együttműködési program hatékony lebonyolítását szakmailag 
támogató szervezet,

16. irányító hatóság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke, a 447/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó szervezet,

17. költségigazolás: az igazoló hatóság által végzett igazolási tevékenységek,
18. költségigazoló nyilatkozat: az  igazoló hatóság által kiállított, az  1.  § a) és b)  pontja szerinti együttműködési 

programonként felmerült költség igazolására irányuló nyilatkozat,
19. közös titkárság: az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (2) bekezdése és a 447/2014/EU 

bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti szervezet,
20. külföldi partnerországi TA társfinanszírozás: a  határon átnyúló együttműködési programokban részt vevő 

országok által a TA projektekhez biztosított társfinanszírozás,
21. megelőlegezési szerződés: az uniós támogatás hazai kedvezményezettje és hazai TA kedvezményezettje részére 

nyújtott visszatérítendő hazai támogatás folyósítása és visszafizetése tárgyában kötött támogatási szerződés,
22. monitoring: a  források felhasználása, az  eredmények és a  teljesítmény mindenre kiterjedő – így különösen 

szabályossági, hatékonysági és célszerűségi szempontból történő – nyomon követése rendszeres jelleggel 
projekt, illetve program szinten,

23. négy szem elve: valamely feladatot ellátó személy munkájának egy másik személy általi – ugyanazon szempontok 
szerint, ismételt és teljes körű – ellenőrzése,

24. nemzeti hatóság: valamely határon átnyúló együttműködési program vonatkozásában tagállami hatáskörbe 
rendelt feladatok végrehajtásáért felelős szervezet,

25. partnerország: a  határon átnyúló együttműködési programok végrehajtásában résztvevő tagállam vagy 
harmadik ország,



1426 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

26. pénzügyi átutalási egység: a nemzeti hatóság által megbízott azon szervezet, amely a hazai társfinanszírozás és 
a megelőlegezés hazai kedvezményezettek felé történő kifizetését, továbbá a visszakövetelésekkel kapcsolatos 
feladatokat végzi,

27. programszámla: az  1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27.  cikk (1)  bekezdése szerinti, 
az  uniós támogatások és a  külföldi partnerországi TA társfinanszírozás fogadása, valamint a  kifizetések 
lebonyolítása céljából az 1. § a) és b) pontja szerinti együttműködési program igazoló hatósága által nyitott, 
euró devizanemű pénzforgalmi számla, amely felett az igazoló hatóság rendelkezik,

28. projekt: uniós támogatási szerződés keretében finanszírozott, meghatározott célok megvalósítására irányuló 
tevékenységek sorozata egy előre meghatározott költségvetési és időkereten belül,

29. rendszerszintű szabálytalanság: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 38. pontjában 
meghatározott fogalom,

30. szabálytalanság: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 36.  pontja, a  nemzeti 
jogszabályok, illetve az uniós támogatási szerződésben, a hazai társfinanszírozási támogatási szerződésben, 
illetve a  megelőlegezési szerződésben a  felek által vállalt kötelezettségek megsértése, amelyeknek 
eredményeként Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,

31. tagállami helytállás: olyan hazai költségvetésből finanszírozott összeg, amelyet az  1.  § c)–f )  pontja szerinti 
együttműködési program esetén a külföldi irányító hatóság, az 1. § a) és b) pontja szerinti együttműködési 
program esetén a hazai irányító hatóság részére szükséges biztosítani, ha valamely projektben résztvevő hazai 
kedvezményezett az  általa jogosulatlanul felhasznált uniós támogatás határidőben történő visszafizetését 
a vezető kedvezményezett részére elmulasztja vagy a hazai vezető kedvezményezett az általa jogosulatlanul 
felhasznált uniós támogatás határidőben történő visszafizetését az irányító hatóság részére elmulasztja,

32. tagállami hozzájárulás: olyan hazai költségvetésből finanszírozott összeg, amelyet az 1. § c)–f ) pontja szerinti 
együttműködési program esetén a  nemzeti hatóság külön megállapodás alapján évente folyósít a  külföldi 
irányító hatóság részére a  közös finanszírozású külföldi és hazai TA projektek hazai forrásszükségletének 
fedezeteként,

33. TA kedvezményezett: a TA projekt megvalósításának egészéért felelősséget viselő, annak vonatkozásában uniós 
támogatásban, valamint az adott TA projekt típusától függően partnerországi TA társfinanszírozásban, illetve 
hazai társfinanszírozásban részesülő fél,

34. TA költségvetés: az  együttműködési program monitoring bizottsága által elfogadott, a  teljes 2014–2020 
programozási időszakra vonatkozó pénzügyi keret,

35. TA projekt: olyan – az  együttműködési program TA keretéből finanszírozott – projekt, amelynek célja 
az együttműködési program hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítása, 
valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működése,

36. TA támogatási szerződés: az  irányító hatóság és a  TA kedvezményezett között létrejött szerződés, amely a   
TA projekt típusától függően az uniós támogatáson kívül tartalmazhat partnerországi TA társfinanszírozást és 
hazai társfinanszírozást is,

37. uniós támogatási szerződés: az  együttműködési program irányító hatósága és a  vezető kedvezményezett 
között létrejött, költségvetési támogatásnak nem minősülő uniós támogatás nyújtásának és felhasználásának 
részletes szabályait tartalmazó szerződés, amelynek formai és tartalmi követelményeit az  együttműködési 
program monitoring bizottsága hagyja jóvá,

38. vezető kedvezményezett: több jogi személy által közösen megvalósítandó projekt esetén a  projekt 
megvalósításának egészéért felelősséget viselő, uniós támogatásban részesülő fél.

 (2) Az  (1)  bekezdésben nem értelmezett fogalmakat az  1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a  447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
szerint kell értelmezni.
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II. FEJEZET
A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK HAZAI SZINTŰ LEBONYOLÍTÁSÁNAK RÉSZLETES 
SZABÁLYAI

3. Hazai társfinanszírozás

4. § (1) A határon átnyúló együttműködési programok keretében meghirdetett pályázatokon uniós támogatásra jóváhagyott 
projektek hazai kedvezményezettjei számára a  kapcsolódó hazai társfinanszírozást további pályáztatás nélkül 
a nemzeti hatóság biztosítja. A nemzeti hatóság bocsátja rendelkezésre a kapcsolódó hazai társfinanszírozást a hazai 
TA kedvezményezett és az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett részére.

 (2) A hazai társfinanszírozás mértéke
a) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezett esetén a projektrész összes elszámolható költségeinek 

legfeljebb 15%-a,
b) nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezett esetén a  projektrész összes elszámolható 

költségeinek legfeljebb 10%-a,
c) hazai TA kedvezményezett, és információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett esetén a   

TA költségvetésben szereplő, teljes időszakra vonatkozó nemzeti támogatás összege
lehet.

 (3) A  hazai társfinanszírozási támogatási szerződést – a  TA projektek kivételével – a  nemzeti hatóság megbízásából 
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet köti meg a hazai kedvezményezettel.

 (4) A  hazai társfinanszírozási támogatási szerződést az  1.  § c)–f )  pontja szerinti együttműködési program esetén 
a nemzeti hatóság köti meg a hazai TA kedvezményezettel a TA költségvetés teljes hazai forrásai alapján, ha a hazai 
társfinanszírozás kifizetése a  hazai TA kedvezményezett részére közvetlenül – nem az  évente fizetendő tagállami 
hozzájárulás terhére – történik.

 (5) A hazai társfinanszírozás összege euróban kerül meghatározásra. A hazai társfinanszírozás kifizetése euróban történik 
a  hazai kedvezményezett, a  hazai TA kedvezményezett, valamint az  információs pont feladatot ellátó külföldi TA 
kedvezményezett euróban vezetett számlájára.

 (6) A hazai kedvezményezettel – ide nem értve a központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettet – kötendő hazai 
társfinanszírozási támogatási szerződésben rendelkezni kell a hazai társfinanszírozás vonatkozásában az e rendeletben 
meghatározott jogcímen visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékáról, amely a hazai kedvezményezett 
választása szerint lehet
a) a hazai kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési 

számlájára vonatkozó, a  támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozat,

b) jelzálogjog,
c) kezesség, vagy
d) óvadék.

 (7) A hazai TA kedvezményezettel kötendő hazai társfinanszírozási támogatási szerződés, illetve TA támogatási szerződés 
esetén a (6) bekezdésben meghatározott biztosítékok alkalmazhatók.

 (8) A  nemzeti hatóság határozza meg és hagyja jóvá a  hazai társfinanszírozási támogatási szerződés további, a  (6) és 
(7)  bekezdés szerinti rendelkezéseken kívüli tartalmi követelményét, amely a  hazai kedvezményezett és a  hazai  
TA kedvezményezett esetén eltérő tartalmú lehet.

 (9) A nemzeti hatóság biztosítja
a) a külföldi irányító hatóságok felé teljesítendő éves tagállami hozzájárulás befizetéséhez szükséges forrást,
b) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 130.  cikk (1)  bekezdése szerinti időközi kifizetés 

90%-át meghaladó rész vonatkozásában a hazai kedvezményezettre eső uniós források megelőlegezését,
c) a tagállami helytállás összegét a külföldi vagy hazai irányító hatóság részére a jogszabályi feltételek teljesülését 

igazoló, irányító hatóság által megküldött dokumentumok alapján.
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4. A hazai társfinanszírozás kifizetése és visszafizetésének kezelése

5. § (1) A pénzügyi átutalási egység – a TA projektek kivételével – ellátja a hazai társfinanszírozási támogatás kifizetésével, és 
szükség esetén annak visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.

 (2) Az  1.  § a) és b)  pontja szerinti együttműködési program esetén a  nemzeti hatóság gondoskodik – az  irányító 
hatóság által megkötött TA támogatási szerződés alapján – a hazai társfinanszírozási támogatás kifizetéséről a hazai  
TA kedvezményezett és az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett részére, valamint szükség 
esetén annak visszaköveteléséről. A nemzeti hatóság szükség esetén gondoskodik a tagállami helytállás kifizetéséről 
a hazai irányító hatóság részére.

 (3) Az  1.  § c)–f )  pontja szerinti együttműködési program esetén a  nemzeti hatóság gondoskodik a  hazai 
társfinanszírozási támogatási szerződés alapján a  hazai társfinanszírozási támogatás kifizetéséről a  hazai  
TA kedvezményezett részére, valamint szükség esetén annak visszaköveteléséről. A nemzeti hatóság gondoskodik 
az  éves tagállami hozzájárulás összegének külföldi irányító hatóság részére történő kifizetéséről, illetve – szükség 
esetén – a tagállami helytállás rendelkezésre bocsátásáról.

6. § (1) A hazai társfinanszírozás
a) a határon átnyúló együttműködési programok keretében meghirdetett pályázaton uniós támogatásra 

jóváhagyott projekt hazai kedvezményezettje részére az  uniós támogatási szerződéskötést követően 
megkötésre kerülő hazai társfinanszírozási támogatási szerződés,

b) a TA projekt hazai kedvezményezettje, illetve az  információs pont feladatot ellátó külföldi  
TA kedvezményezett részére a TA költségvetés alapján megkötésre kerülő hazai társfinanszírozási támogatási 
szerződés, illetve TA támogatási szerződés

alapján kerül kifizetésre.
 (2) A hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett részére a teljes hazai társfinanszírozás kifizetése egyösszegű 

előleg formájában történik. Az  információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett esetén a  kifizetésre 
utófinanszírozás formájában kerül sor, a jóváhagyott elszámolásokban szereplő hazai társfinanszírozás mértékéig.

 (3) A  hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésétől számított tizenöt napon belül a  pénzügyi átutalási 
egység gondoskodik a  hazai társfinanszírozás hazai kedvezményezett részére történő átutalásáról, amelyet az   
IMIR 2014–2020 rendszerben kell kezdeményezni.

 (4) A  nemzeti hatóság a  hazai TA kedvezményezettel történő hazai társfinanszírozási támogatási szerződés, illetve  
TA támogatási szerződés megkötésétől számított tizenöt napon belül gondoskodik a  hazai társfinanszírozás teljes 
összegének támogatási előlegként történő átutalásáról az IMIR 2014–2020 rendszeren keresztül.

 (5) Az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett esetén a nemzeti hatóság gondoskodik a jóváhagyott 
elszámolásokban szereplő hazai társfinanszírozás kifizetéséről az IMIR 2014–2020 rendszeren keresztül.

 (6) Az  előirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az  adatok az   
IMIR 2014–2020 rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

 (7) A  pénzügyi átutalási egység a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: kincstár) által kiállított pénzforgalmi 
számlakivonat adatait a  számlakivonat kézhezvételét követő három munkanapon belül rögzíti és hagyja jóvá  
az IMIR 2014–2020 rendszerben.

 (8) A  hazai társfinanszírozás hazai kedvezményezett, illetve hazai TA kedvezményezett részére történő folyósításának 
feltétele, hogy a  hazai kedvezményezett és a  hazai TA kedvezményezett szerepeljen az  állami adóhatóság 
köztartozásmentes adózói adatbázisában, ennek hiányában harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolás 
benyújtásával igazolja a köztartozás-mentességet.

7. § (1) A  hazai kedvezményezett a  hazai társfinanszírozásra vonatkozó előleg-elszámolást a  számlákkal és gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal együtt nyújtja be a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek. 
A  hazai TA kedvezményezett a  hazai társfinanszírozásra vonatkozó előleg-elszámolást a  nemzeti hatóság részére 
nyújtja be.

 (2) A hazai kedvezményezett és a hazai TA kedvezményezett köteles visszafizetni a hazai társfinanszírozást, ha a hazai 
társfinanszírozás kifizetésétől számított egy éven belül nem nyújt be előleg-elszámolást.

 (3) Ha a  hazai kedvezményezett nem vagy csak részben tesz eleget a  hazai társfinanszírozás vonatkozásában 
az  e  rendeletben meghatározott jogcímen felmerült visszafizetési kötelezettségének, a  pénzügyi átutalási egység 
a 4. § (6) bekezdése szerinti biztosíték érvényesítésével gondoskodik a vissza nem fizetett összeg behajtásáról. Ha 
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a kikötött biztosíték érvényesítése eredménytelen volt, a pénzügyi átutalási egység a vissza nem fizetett összeg adók 
módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot.

 (4) A hazai TA kedvezményezett, és az  információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett által vissza nem 
fizetett összeg (3) bekezdés szerinti behajtásáról a nemzeti hatóság gondoskodik.

 (5) Ha szabálytalanság esetén a  hazai kedvezményezett nem fizeti vissza határidőre az  uniós támogatási összeg 
visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére, így az irányító hatóság és a vezető kedvezményezett között 
fennálló uniós támogatási szerződés alapján az uniós támogatási összeg nem hajtható be és a nemzeti hatóságnak 
helytállási kötelezettsége keletkezik, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ezen összeget az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) szerinti késedelmi 
kamattal növelten követelheti tőle.

 (6) A  hazai társfinanszírozás teljes összegét a  hazai kedvezményezett és a  hazai TA kedvezményezett a  projekt 
végrehajtásának teljes időtartama alatt jogosult felhasználni.

 (7) Ha a  hazai kedvezményezett és a  hazai TA kedvezményezett részére előlegként kifizetett hazai társfinanszírozás 
összege magasabb, mint a hazai kedvezményezett, illetve a hazai TA kedvezményezett részére hitelesített összköltség 
hazai társfinanszírozás része, akkor ezen különbözet tekintetében a  hazai kedvezményezettnek és a  hazai TA 
kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

 (8) A (7) bekezdés szerinti visszafizetés határideje
a) hazai kedvezményezett esetén a projektrész,
b) hazai TA kedvezményezett esetén a TA projekt
pénzügyi zárását követően kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt nap.

 (9) A  visszafizetési kötelezettséggel érintett összeg – az  annak visszafizetésére szóló fizetési felszólításában megjelölt 
határidő lejártáig – nem tekinthető a  támogatási összeg jogosulatlan igénybevételének. A  hazai társfinanszírozás 
fel nem használt részének határidőre történő visszafizetése esetén nem keletkezik az  Ávr. szerinti kamatfizetési 
kötelezettség.

 (10) Ha a hazai kedvezményezettet, a hazai TA kedvezményezettet, illetve az  információs pont feladatot ellátó külföldi 
TA kedvezményezettet érintő szabálytalanságból fakadó összeget az együttműködési program zárásáig nem lehet 
behajtani, akkor a  behajtásra tett kísérlet és intézkedés valamennyi dokumentációját a  hazai kedvezményezett, 
a hazai TA kedvezményezett, illetve az információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett zárójelentésének 
jóváhagyásától számított tíz évig meg kell őrizni.

5. Uniós támogatás megelőlegezése

8. § (1) A  határon átnyúló együttműködési programok keretében uniós támogatásra jóváhagyott projektek hazai 
kedvezményezettjei számára a nemzeti hatóság – központi költségvetési szerv részére kérelem nélkül, nem központi 
költségvetési szerv részére kérelemre – megelőlegezést biztosít.

 (2) A  megelőlegezés iránti kérelmet a  támogatási döntést követően lehet benyújtani. A  megelőlegezési szerződést 
az uniós támogatási szerződés hatályba lépését követően lehet megkötni.

 (3) Megelőlegezés iránti kérelmet nem központi költségvetési szerv kedvezményezett akkor nyújthat be, ha 
a  projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az  550 ezer eurót. A  megyei önkormányzatok  
az 550 ezer euró alatti összköltségű projektrészük támogatásának megelőlegezését is kérelmezhetik.

 (4) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a hazai kedvezményezett nevét, székhelyét, adószámát,
b) az uniós támogatási szerződés számát,
c) a projektrész elszámolható összköltségét,
d) a projektrészre eső uniós támogatás összegét,
e) a projektrész pénzügyi tervét évenkénti bontásban, és
f ) a megelőlegezés indokainak részletes, számszerűsített bemutatását.

 (5) A nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezett köteles a 4. § (6) bekezdése szerinti biztosítékok közül 
legalább egy biztosíték meglétét igazolni a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére.

 (6) A  nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettnek az  államháztartásért felelős miniszter előzetes 
egyetértésével nyújtható megelőlegezés.
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9. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a hazai kedvezményezettel – a nemzeti hatóság megbízásából – megköti 
a megelőlegezési szerződést, valamint gondoskodik a megelőlegezési szerződések kezeléséről és nyilvántartásáról.

 (2) A  pénzügyi átutalási egység – a  nemzeti hatóság megbízásából – kifizeti a  megelőlegezés összegét a  hazai 
kedvezményezett részére, valamint ellátja a  megelőlegezés visszafizetésével kapcsolatos követeléskezelési 
feladatokat.

 (3) A megelőlegezés kifizetése egy összegben történik, amelynek mértéke nem haladhatja meg a hazai kedvezményezett 
projektrészéhez nyújtott uniós támogatás 30%-át.

 (4) A megelőlegezés összege forintban kerül meghatározásra és kifizetésre a megelőlegezési szerződés megkötésétől 
számított harminc napon belül.

 (5) A hazai kedvezményezett projektrészenként forint alapú elkülönített fizetési számlát nyit a megelőlegezett összeg 
fogadására.

 (6) A  megelőlegezett összeget legkésőbb az  utolsó uniós támogatási részlet kifizetésének hazai kedvezményezett 
fizetési számláján történő jóváírását követő tizenöt napon belül vissza kell utalni a  megelőlegezési szerződésben 
meghatározott módon.

 (7) A  hazai kedvezményezett köteles az  elkülönített fizetési számlán keletkezett esetleges kamatbevételt, valamint 
a számlavezetéssel kapcsolatos költségeket nyilvántartani. Ha ezek egyenlege az uniós támogatás záró kifizetésének 
időpontjában pozitív, akkor a hazai kedvezményezett köteles ezen összeget a nemzeti hatóság részére a záró kifizetés 
visszautalásával egyidejűleg átutalni.

 (8) Ha a hazai kedvezményezett a megelőlegezett összeg visszautalását a  (6) bekezdésben meghatározott határidőre 
nem teljesíti, a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  megelőlegezett összeget az  Ávr. szerinti késedelmi 
kamattal növelten követelheti tőle.

 (9) A  szabálytalansággal érintett összeg visszafizetésére a  megelőlegezési szerződés alapján kifizetett összeg nem 
használható. A  szabálytalansággal érintett összeg visszafizetéséről a  hazai kedvezményezett önerőből köteles 
gondoskodni, a központi költségvetési szerv hazai kedvezményezett ezen összeg visszafizetésére pótlólagos központi 
költségvetési forrást nem vehet igénybe.

 (10) A hazai kedvezményezett részére a megelőlegezési összeg folyósításának feltétele, hogy a hazai kedvezményezett 
szerepeljen az állami adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában, ennek hiányában harminc napnál nem 
régebbi együttes adóigazolás benyújtásával köteles igazolni a köztartozás-mentességét.

 (11) A megelőlegezési szerződés kezelése, a megelőlegezés kiutalása és visszakövetelése az IMIR 2014–2020 rendszeren 
keresztül történik.

10. § (1) A hazai TA kedvezményezett számára a nemzeti hatóság megelőlegezést biztosíthat.
 (2) A  hazai TA kedvezményezettel a  nemzeti hatóság köti meg a  megelőlegezési szerződést, és gondoskodik 

a megelőlegezés kifizetéséről, illetve a visszakövetelési feladatok ellátásáról.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti megelőlegezésre a 8. és 9. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a) hazai kedvezményezetten a hazai TA kedvezményezettet kell érteni,
b) projektrészen a TA projektet kell érteni,
c) megelőlegezési kérelmet a TA költségvetés jóváhagyását követően lehet benyújtani,
d) a megelőlegezési szerződést a megelőlegezési kérelem jóváhagyását követően lehet megkötni,
e) a hazai TA kedvezményezett 550 ezer euró alatti TA projekt esetén is jogosult megelőlegezési kérelmet 

benyújtani,
f ) az uniós támogatási szerződés számán a TA projekt azonosító számát kell érteni.

6. A hitelesítés

11. §  A határon átnyúló együttműködési programok keretében megítélt uniós támogatások és a hazai társfinanszírozás 
felhasználásának hitelesítése a jogszabály által hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata.

12. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek a hitelesítés részeként gondoskodnia kell a hazai kedvezményezett 
által benyújtott, felmerült és a  hazai kedvezményezett által kifizetett költséget alátámasztó dokumentum formai 
és tartalmi ellenőrzéséről. Az  IMIR 2014–2020 rendszerbe elektronikusan feltöltött dokumentum – ide nem értve 
az eredeti számlát – egy tekintet alá esik a papír alapon benyújtott dokumentummal.
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 (2) A dokumentumok (1) bekezdés szerinti ellenőrzése keretében ellenőrizni kell különösen azt, hogy
a) a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentésben szereplő költség kifizetésre került és számlával vagy 

egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal megfelelően alátámasztott,
b) a benyújtott számla vagy egyéb, a  gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós költségen 

alapul, és a  határon átnyúló együttműködési programok keretében jóváhagyott projekttel összefüggésben 
merült fel,

c) a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő teljesítés 
összhangban van a  projektre vonatkozó döntéssel, valamint az  uniós támogatási szerződéssel és a  hazai 
társfinanszírozási támogatási szerződéssel,

d) a költség elszámolható az  uniós és hazai jogszabályokkal, valamint az  együttműködési program keretében 
meghatározott elszámolhatósági szabályokkal összhangban,

e) a költséget alátámasztó dokumentum teljes körű, formai és tartalmi szempontból megfelelő,
f ) a hazai kedvezményezett az összes projekttevékenység vonatkozásában megfelelő nyilvántartási rendszerrel, 

ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik,
g) az uniós támogatás, illetve a hazai társfinanszírozás felhasználása során nem történt szabálytalanság,
h) kettős finanszírozás nem valósult meg,
i) az állami támogatással, a  környezetvédelemmel, az  esélyegyenlőséggel és a  fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos követelményeket betartották,
j) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályokat betartották,
k) a közbeszerzésre vonatkozó uniós és nemzeti szabályokat betartották,
l) az uniós támogatási szerződésnek és a hazai társfinanszírozási támogatási szerződésnek megfelelő a projekt 

fizikai és pénzügyi előrehaladása,
m) a vonatkozó teljesítésigazolások rendelkezésre állnak.

 (3) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  hitelesítés részeként köteles ellenőrizni a  közbeszerzésekről szóló 
törvény és a  közbeszerzésekre vonatkozó uniós szabályok betartását. A  hazai kedvezményezett köteles az  általa 
lefolytatott valamennyi közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet 
számára benyújtani. A közbeszerzési eljárás hazai és uniós jogszabályok szerinti lebonyolítása a hazai kedvezményezett 
felelőssége.

13. § (1) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  hitelesítés részeként köteles gondoskodni a  projektrészek 
megvalósításának helyszíni ellenőrzéséről.

 (2) Ha a  projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozás összege nem haladja meg 
a kétszázezer eurót, a projektrész befejezése és a hazai kedvezményezett által benyújtott záró jelentés elfogadása 
között legalább egy helyszíni ellenőrzést le kell folytatni. Helyszíni ellenőrzést kell lefolytatni akkor is, ha azt 
a kockázatelemzés eredménye indokolja.

 (3) Ha a  projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozás összege meghaladja 
a kétszázezer eurót, de nem éri el az egymillió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésen felül a projektrész 
megvalósítása során legalább egy helyszíni ellenőrzést le kell folytatni.

 (4) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozás összege eléri vagy meghaladja 
az egymillió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésen felül a projektrészt minden, a hazai kedvezményezett 
által benyújtott jelentés elfogadása előtt a helyszínen ellenőrizni kell. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet 
ettől eltekinthet, ha a  hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés elfogadása előtti egy évben már történt 
helyszíni ellenőrzés.

 (5) A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen
a) a hazai kedvezményezett által megvalósított projektrész uniós támogatási szerződésnek és a  hazai 

társfinanszírozási támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását,
b) a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés, valamint a  hazai kedvezményezett által megvalósított 

projektrész tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,
c) azt, hogy a  jelentést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a  hazai kedvezményezettnél rendelkezésre 

áll és megegyezik a hazai kedvezményezett által a  jelentéshez elektronikusan vagy papír alapon benyújtott 
hiteles másolatokkal,

d) a hazai kedvezményezett által elektronikusan vagy papír alapon benyújtott nyilatkozat és az azt megalapozó 
bizonylatok összhangját,
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e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének az  uniós támogatási szerződésben és a  hazai társfinanszírozási 
támogatási szerződésben foglaltakkal való összhangját,

f ) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó uniós szabályok betartását,
g) a közbeszerzésekre vonatkozó uniós és nemzeti szabályok betartását, így különösen a korábban már benyújtott 

dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangját, a  benyújtott dokumentumok valódiságát és 
a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályokat,

h) az állami támogatással, a  környezetvédelemmel, az  esélyegyenlőséggel és a  fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos követelmények betartását, és

i) az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

14. § (1) A  hitelesítést dokumentálni kell, rögzítve az  elvégzett munkát, a  hitelesítés eredményét, hiba feltárása esetén 
a megtett intézkedést, szabálytalanság gyanúja esetén a szabálytalansági vizsgálat megindítása kezdeményezését.

 (2) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  12.  § és 13.  § szerinti ellenőrzés elvégzését követően hitelesítési 
nyilatkozatot állít ki a hazai kedvezményezett részére.

15. §  A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet visszafizetési felszólítást, ennek eredménytelensége esetén felszámolási 
eljárást kezdeményez a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált vagy fel nem használt hazai társfinanszírozás hazai 
kedvezményezettől történő visszakövetelése érdekében.

16. § (1) A  hazai TA kedvezményezett TA forrás terhére felmerült költségeinek hitelesítését, valamint az  ehhez kapcsolódó 
ellenőrzési feladatokat a nemzeti hatóság végzi.

 (2) A  nemzeti hatóság köteles gondoskodni a  TA projekt megvalósítása során legalább egy helyszíni ellenőrzés 
lefolytatásáról.

17. §  Az  uniós támogatás és a  hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére elszámolható költségeket euróban kell 
megállapítani. Az  eurótól eltérő pénznemben kiállított számlán vagy egyéb, a  gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylaton szereplő összeget az együttműködési programban rögzített módon a kedvezményezett 
köteles átváltani euróra.

18. § (1) A hazai kedvezményezett – ha nem ért egyet a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által kiállított hitelesítési 
nyilatkozat tartalmával – a  hitelesítési nyilatkozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül panasszal élhet 
a nemzeti hatóság felé.

 (2) A nemzeti hatóság – a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet bevonásával – megvizsgálja a panaszt, majd annak 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül tájékoztatja a hazai kedvezményezettet a vizsgálat eredményéről.

 (3) Ha a  vizsgálat megállapítja, hogy a  hazai kedvezményezett panasza megalapozott, a  nemzeti hatóság az  adott 
hitelesítési nyilatkozat felülvizsgálatára utasítja a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet.

 (4) A  hazai TA kedvezményezett által benyújtott panasz e  § szerinti kivizsgálását a  nemzeti hatóság a  hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezet bevonása nélkül végzi.

7. Szabálytalanságkezelés

19. § (1) A  nemzeti hatóság és a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet (a  továbbiakban együtt: a  szabálytalansági 
vizsgálatot lefolytató szervezet) feladata a  támogatás rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében 
annak biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdeke a támogatás felhasználása során ne 
sérüljön, illetve ne sérülhessen.

 (2) A  szabálytalanságok jelentése érdekében a  szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet, valamint az  igazoló 
hatóság együttműködik az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodával.

20. § (1) A  szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője kijelöli a  szabálytalanságok nyilvántartásáért és 
jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).

 (2) A szabálytalanság-felelős
a) lefolytatja a szabálytalansági vizsgálatokat,
b) összeállítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéseket,
c) gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatos adatok IMIR 2014–2020 rendszerbe való feltöltéséről.
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21. § (1) Aki a támogatási folyamat bármely szakaszában szabálytalanság gyanúját észleli, vagy akinek ilyen gyanú tudomására 
jut, köteles haladéktalanul írásban rögzíteni azt, és megküldeni a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek, TA 
projekt esetén a nemzeti hatóság szabálytalanság felelősének.

 (2) A szabálytalanság-felelős a szabálytalanság gyanújáról való tudomásszerzés esetén javaslatot tesz a szabálytalansági 
vizsgálat megindítására és – ha szükséges – a  kifizetések felfüggesztésére, vagy a  szabálytalansági vizsgálat 
elutasítására.

 (3) A  szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a  (2)  bekezdés szerinti javaslat alapján dönt 
a szabálytalansági vizsgálat megindításáról, elutasításáról, a kifizetések felfüggesztéséről.

 (4) A  szabálytalansági vizsgálat megindításáról, elutasításáról, a  kifizetések felfüggesztéséről a  szabálytalanság-felelős 
tájékoztatja a vizsgálatban érintetteket, illetve a nemzeti hatóságot.

 (5) Szabálytalansági vizsgálat az Európai Bizottságnak az együttműködési program lezárásáról szóló döntése kiadásától 
számított harmadik év végéig indítható meg.

22. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által indított, vagy elutasított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának 
jogát a  nemzeti hatóság vezetője az  IMIR 2014–2020 rendszerben történő rögzítést követő öt munkanapon belül 
magához vonhatja, amely döntésről haladéktalanul értesíti a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet.

 (2) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet szabálytalanság-felelőse a rendelkezésre álló eredeti dokumentumokat 
– azok másolatának megtartása mellett – az  (1)  bekezdés szerinti döntésről való értesítést követően megküldi 
a nemzeti hatóság részére.

23. § (1) A nemzeti hatóság vezetője szabálytalansági vizsgálat mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el 
az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha
a) a hazai kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy 

a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás, vagy csődeljárás indult,
b) a cégbíróság a hazai kedvezményezett céget a  törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy 

megszüntetési eljárás következtében hivatalból törli a cégjegyzékből,
c) a hazai kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét,
d) az Európai Bizottság, az audit hatóság, az auditor csoport hazai tagja, vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet 

szabálytalanságot állapít meg,
e) rendszerszintű szabálytalanság történt, vagy
f ) a szabálytalanság oka kizárólag számítási hiba.

 (2) Ha a  szabálytalanság gyanúja az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti ügyben érkezett a  hitelesítési tevékenységre 
kijelölt szervezet szabálytalanság-felelőséhez, akkor a  szervezet vezetője javaslatot tehet szabálytalanság  
– szabálytalansági vizsgálat lefolytatása nélküli – megállapítására, illetve az alkalmazandó jogkövetkezményekre.

24. §  A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági gyanút, a szabálytalansági vizsgálat megindításának vagy elutasításának 
tényét, a szabálytalansági vizsgálat lezárását és a szabálytalansági vizsgálat eredményét rögzíti az  IMIR 2014–2020 
rendszerben.

25. § (1) A  szabálytalansági vizsgálat megindítását követően a  szabálytalanság-felelős – szükség esetén – felhívja a  hazai 
kedvezményezettet vagy a  hazai TA kedvezményezettet a  vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok 
becsatolására, továbbá helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. Az iratok becsatolásának, illetve a helyszíni 
vizsgálat lefolytatásnak időtartama az elintézési határidőbe nem számít bele.

 (2) A  szabálytalanság-felelős meghallgathatja az  érintett személyeket és megvizsgálhat bármely dokumentumot, 
körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges.

 (3) Ha a szabálytalanság megállapításához a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy más hatóság előzetes döntése, vagy 
szakértői vizsgálat szükséges, a  szabálytalansági vizsgálat külön döntés nélkül felfüggesztésre kerül a  hatáskörrel 
rendelkező hatóság határozatának meghozataláig, vagy a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama 
az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

26. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről – szabálytalanság hiányának megállapítása esetén is – a szabálytalanság-
felelős szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.
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 (2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell különösen
a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a  hazai kedvezményezett vagy TA kedvezményezett 

azonosításához szükséges adatokat,
b) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,
c) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
d) a szabálytalansági vizsgálatban részt vevők megnevezését,
e) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,
f ) a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és a meghallgatás, 

illetve helyszíni vizsgálat során jelen lévő személyek aláírásával ellátott példányát,
g) a meghallgatott, illetve a  helyszíni vizsgálat során jelen lévő személynek az  f )  pont szerinti jegyzőkönyv 

tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot, és
h) a szabálytalansági vizsgálat során megállapított következtetéseket.

 (3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá
a) a megsértett rendelkezésre történő pontos hivatkozást,
b) a visszakövetelendő vagy el nem számolható összeget, és
c) az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot, valamint az intézkedési javaslat indokát.

27. § (1) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által indított szabálytalansági vizsgálatban a  szervezet vezetője 
a  szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján tesz javaslatot a  nemzeti hatóság vezetője részére a  szabálytalansági 
vizsgálat lezárásáról. A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a vizsgálati jelentés jóváhagyásának napja. 
A szabálytalansági vizsgálatot a megindításától számított negyvenöt napon belül le kell zárni.

 (2) A szabálytalansági vizsgálat alapján elrendelt intézkedést a nemzeti hatóság vezetője állapítja meg.
 (3) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetén a nemzeti hatóság 

vezetőjének jóváhagyása szükséges a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által javasolt intézkedéshez.
 (4) Ha a nemzeti hatóság vezetője a (3) bekezdés szerint javasolt intézkedést nem hagyja jóvá, a nemzeti hatóság vezetője

a) a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet legfeljebb két alkalommal új eljárás lefolytatására kötelezheti,
b) az elrendelt intézkedést megváltoztathatja, vagy
c) saját hatáskörben új eljárást folytathat le.

 (5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági vizsgálat intézkedés nélküli 

megszüntetésével, vagy
b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító, és – ha szükséges – intézkedést – így különösen a  hazai 

kedvezményezett vagy a  hazai TA kedvezményezett részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes 
visszafizetését vagy a  korrekció összegének a  hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett által 
benyújtott, következő időszakra vonatkozó jelentéshez kapcsolódó elszámolás jóváhagyható összegéből 
történő levonását – elrendelő döntéssel.

 (6) A  szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a  szabálytalanságot a  hazai kedvezményezettre vonatkozóan 
állapítja meg akkor is, ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált. 
A szabálytalanság megállapításával összefüggésben elrendelt intézkedés a hazai kedvezményezettet terheli.

 (7) A szabálytalanság-felelős az (5) bekezdés b) pontja szerinti döntésről értesíti az elrendelt intézkedés végrehajtásában 
érintetteket.

28. § (1) A  közbeszerzésekről szóló törvény vagy a  közbeszerzési eljárásra vonatkozó egyéb jogszabály szabálytalanság 
megállapítására okot adó megsértésének gyanúja esetén a  szabálytalanság-felelős kezdeményezi a  Közbeszerzési 
Döntőbizottság eljárását.

 (2) Közbeszerzést érintő jogsértés megállapítása esetén a  szabálytalansággal érintett közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyek részére kifizetendő díj összegére eső támogatás 
kifizetése egészében vagy részben megtagadható, visszakövetelhető.

29. § (1) A  pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az  egyes ügyiratok alapján kell 
megállapítani. A  pénzügyi korrekció célja olyan helyzet visszaállítása, ahol a  támogatásra elszámolt költség 
összhangban van a vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal.

 (2) Ha nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan 
lenne, vagy félrevezető eredményre vezetne az érintett kiadás egészének visszavonása, átalányon alapuló korrekciót 
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kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét a szabálytalanság súlya és pénzügyi következményei alapján 
kell meghatározni.

 (3) Ha az  audit hatóság vagy az  auditori csoport hazai tagja ellenőrzési tevékenysége során a  költségnyilatkozat 
korrekciójával járó hibát állapít meg
a) a hazai igazoló hatóság a soron következő átutalás igénylési dokumentációt a pénzügyi korrekció összegével 

csökkentett mértékben nyújtja be az Európai Bizottságnak,
b) az audit hatóság vagy az auditori csoport hazai tagja felkéri a nemzeti hatóságot, hogy tájékoztassa a hazai 

kedvezményezettet vagy a  hazai TA kedvezményezettet a  szabálytalanság megállapításáról és intézkedjen 
a pénzügyi korrekció és egyéb jogkövetkezmények végrehajtásáról.

 (4) A visszakövetelést elrendelő döntés számítási hibája ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye.

30. §  Az  együttműködési program irányítási és ellenőrzési rendszerével kapcsolatos szabálytalanság megállapításáról 
– a nemzeti hatóság tájékoztatása alapján – az  irányító hatóság tájékoztatja az audit hatóságot és a hazai igazoló 
hatóságot.

8. A szabálytalansági döntés elleni jogorvoslat

31. § (1) Az  a  hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett, akivel szemben szabálytalansági vizsgálat került 
lefolytatásra, a szabálytalansági döntés jogszabálysértő volta, uniós támogatási szerződésbe, hazai társfinanszírozási 
támogatási szerződésbe, illetve TA támogatási szerződésbe (a  továbbiakban együtt: támogatási szerződés) vagy 
felhívásba ütközése esetén a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal, jogorvoslattal élhet.

 (2) A  jogorvoslati kérelmet a  szabálytalansági döntés közlésétől számított tíz napon belül, írásban, az  indokok 
megjelölésével kell benyújtani – az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
jogorvoslati feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: jogorvoslati egység) részére címezve – a nemzeti 
hatósághoz.

 (3) A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni
a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a  hazai kedvezményezett vagy hazai  

TA kedvezményezett azonosításához szükséges adatokat,
b) a szabálytalanság-vizsgálati jelentés által megsértett rendelkezésekre, vagy a  visszakövetelést elrendelő 

döntés számítási hibájára történő pontos hivatkozást, és
c) a jogorvoslati kérelem indokoltságát alátámasztó tényeket, körülményeket.

 (4) A jogorvoslati kérelemben új – a szabálytalansági vizsgálat során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet 
hivatkozni.

32. § (1) A nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelmet
a) a szabálytalansági vizsgálat dokumentumaival,
b) a jogorvoslati kérelem tárgyában kialakított álláspontjával, és
c) a szabálytalansági vizsgálat tárgyában folyamatban lévő szabálytalansági, közbeszerzési döntőbizottsági, vagy 

egyéb hatósági, illetve bírósági eljárásról szóló tájékoztatással
együtt felterjeszti a jogorvoslati egységhez.

 (2) A nemzeti hatóság álláspontja kialakítása során a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezettől a szabálytalansági 
vizsgálattal kapcsolatban tájékoztatást kérhet. A  tájékoztatást a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet 
haladéktalanul köteles a nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátani.

 (3) Ha a nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelem felterjesztése előtt a kérelem alapján megállapítja, hogy a szabálytalansági 
döntés jogszabályt sért, támogatási szerződésbe, illetve a  felhívásba ütközik, vagy a  visszakövetelést elrendelő 
döntésben számítási hiba van, a szabálytalansági döntést visszavonja, illetve annak számítási hibáját javítja.

 (4) Ha a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, a nemzeti hatóság annak kivizsgálására új szabálytalansági vizsgálatot 
folytat le, és az ennek során hozott szabálytalansági döntést haladéktalanul közli az érintett hazai kedvezményezettel 
vagy hazai TA kedvezményezettel, valamint a jogorvoslati egységgel.

 (5) A  szabálytalansági döntést hozó nemzeti hatóság a  jogorvoslati kérelem felterjesztésével egy időben értesíti 
a  jogorvoslati eljárás megindításáról a  szabálytalansági vizsgálattal érintett támogatási szerződés szerinti azon 
hazai kedvezményezettet vagy hazai TA kedvezményezettet, akire nézve a  szabálytalansági döntés a  támogatási 
jogviszonyból származó jogot vagy kötelezettséget állapít meg, módosít, illetve szüntet meg.
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33. §  Az  Európai Bizottság, az  audit hatóság és az  auditori csoport hazai tagja által megállapított szabálytalanság és 
az  annak vonatkozásában elrendelt intézkedés, pénzügyi korrekció végrehajtására meghozott döntés ellen – ide 
nem értve, ha a nemzeti hatóság pénzügyi korrekciót végrehajtó döntése az Európai Bizottság, az audit hatóság és 
az auditori csoport hazai tagja által elrendelt intézkedés tartalmát nem érintő számítási hibát tartalmaz – az ezen 
alcímben meghatározott jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye.

34. §  A szabálytalansági döntésben meghatározott intézkedések végrehajtása – ide nem értve a kifizetések felfüggesztését 
– a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve érdemi vizsgálat nélküli elutasításáig nem kezdhető meg.

35. § (1) A jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, ha
a) a jogorvoslati kérelmet az arra nyitva álló határidőn túl terjesztették elő,
b) a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be,
c) a jogorvoslati kérelem az Európai Bizottság, az audit hatóság és az auditor csoport hazai tagja által megállapított 

szabálytalanság, elrendelt jogkövetkezmény, pénzügyi korrekció végrehajtására meghozott döntés ellen 
irányul,

d) a beadvány tartalmilag nem minősül jogorvoslati kérelemnek vagy nem tartalmazza a jogszabály, a felhívás, 
illetve a támogatási szerződés megsértett rendelkezésére vonatkozó pontos hivatkozást, vagy a megsértett 
rendelkezésre vonatkozó indokok részletes kifejtését,

e) a hazai kedvezményezett vagy a  hazai TA kedvezményezett a  szabálytalansági döntés ellen ismételten 
jogorvoslati kérelmet terjeszt elő.

 (2) A jogorvoslati kérelmet az (1) bekezdés szerinti esetekben az iratok felterjesztéséig a nemzeti hatóság, azt követően 
a jogorvoslati egység köteles érdemi vizsgálat nélkül elutasítani.

 (3) A jogorvoslati kérelmet a kérelmező a jogorvoslati eljárás lezárásáig az erre irányuló nyilatkozattal visszavonhatja.

36. § (1) A jogorvoslati egység a sérelmezett szabálytalansági döntés és az azt megelőző szabálytalansági vizsgálat vizsgálata 
során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.

 (2) Ha a  szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a  jogorvoslati kérelem elbírálásához 
szükséges, a jogorvoslati egység a jogorvoslati kérelem kiegészítésére szólíthatja fel a kérelmezőt.

 (3) A jogorvoslati egység az iratok felterjesztését követően, a jogorvoslati eljárás során bármikor a nemzeti hatóságtól 
további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a jogorvoslati kérelem elbírálásához 
szükséges – tájékoztatást kérhet. A  nemzeti hatóság köteles a  tájékoztatást haladéktalanul a  jogorvoslati egység 
rendelkezésére bocsátani.

 (4) A  jogorvoslati egység az  iratok felterjesztését követően, a  jogorvoslati eljárás során bármikor utasíthatja 
a  nemzeti hatóságon keresztül a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet a  hitelesítés felfüggesztésére vagy 
a  felfüggesztés megszüntetésére. A  hitelesítés felfüggesztése elrendeléséről és megszüntetéséről a  hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezet haladéktalanul tájékoztatja az  érintett hazai kedvezményezettet. A  hazai  
TA kedvezményezett tájékoztatásáról a nemzeti hatóság közvetlenül gondoskodik.

 (5) Ha a jogorvoslati kérelem tárgyában a döntés olyan előzetes kérdés eldöntésétől, illetve elbírálásától függ, amelynek 
tárgyában az eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság hatáskörébe tartozik, a jogorvoslati 
egység a jogorvoslati eljárást a kérdés jogerős eldöntéséig vagy elbírálásáig felfüggeszti.

 (6) Ha az (5) bekezdés szerinti eljárás még nincs megindítva, a jogorvoslati egység az eljárás megindítására jogszabályban 
meghatározott határidőn belül is felfüggeszti a jogorvoslati eljárást.

 (7) A  jogorvoslati eljárás felfüggesztésének időtartama a  jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít 
bele.

37. § (1) A jogorvoslati egység a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:
a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
b) a szabálytalansági döntést megsemmisíti és – a szabálytalansági gyanú fennállása esetén – új szabálytalansági 

vizsgálat lefolytatására utasítja a nemzeti hatóságot, ha a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, 
a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel vagy a tényállás tisztázása szükséges, de arra a jogorvoslati kérelem 
kiegészítése keretében nincs lehetőség,
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c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti annak jogsértő volta esetén, illetve ha megállapítást nyer, hogy 
a  szabálytalanság jogszabályban meghatározott feltételei – jogsértés, illetve az  ennek következtében 
bekövetkező pénzügyi érdeksérelem – nem állnak fenn.

 (2) Ha a jogorvoslati egység a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg, 
ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalansági vizsgálat lefolytatására utasítja a nemzeti hatóságot.

 (3) A jogorvoslati egység tájékoztatja az érintetteket a jogorvoslati döntésről.
 (4) A jogorvoslati eljárást a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított negyvenöt napon belül le kell zárni.

9. Jelentés a szabálytalanságokról

38. § (1) A nemzeti hatóság – az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 122. cikk (2) bekezdése és a 2015/1970 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében részletezett tartalommal – jelentést küld
a) az igazoló hatóság, az irányító hatóság és az audit hatóság részére

aa) az újonnan megállapított szabálytalanságok esetén a  szabálytalanság megállapítását követő tíz 
napon belül,

ab) egyéb esetben a negyedévet követő harminc napon belül,
b) az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Iroda részére az 1. § c)–f ) pontjai szerinti együttműködési program 

esetén.
 (2) Az 1. § a) és b) pontja szerinti együttműködési program esetén az (1) bekezdés szerinti jelentések alapján az igazoló 

hatóság az újonnan megállapított szabálytalanságok esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentés beérkezését követő 
tizenöt napon belül, egyéb esetben a negyedévet követő negyvenöt napon belül köteles jelentést küldeni az Európai 
Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Iroda részére.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jelentést az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Iroda az újonnan megállapított 
szabálytalanságok esetén a jelentés beérkezését követő tizenöt napon belül, egyéb esetben a negyedévet követő két 
hónapon belül megküldi az Európai Csalás Elleni Hivatal részére, illetve tájékoztatásul annak személyes adatokat nem 
tartalmazó kivonatát az audit hatóságnak.

 (4) Az igazoló hatóság a nemzeti hatóság által küldött jelentést, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs 
Iroda az igazoló hatóság – az (1) bekezdés szerinti jelentés esetén a nemzeti hatóság – által küldött jelentést annak 
beérkezésétől számított tizenöt napon belül – formai vagy tartalmi hiba megjelölésével – visszautasíthatja. A jelentést 
összeállító szervezet a javítások elvégzése során figyelembe veszi, hogy a szabálytalanság-vizsgálati jelentés Európai 
Csalás Elleni Hivatal számára történő megküldésének tagállami határidejét a visszautasítás ténye nem módosítja.

 (5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jelentést haladéktalanul el kell készíteni, ha a szabálytalanságnak Magyarország területén 
kívül is hatásai vannak.

 (6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jelentés elküldése elektronikus úton történik.
 (7) A nemzeti hatóság minden év február 28-áig együttműködési programonként kimutatást küld az  igazoló hatóság 

részére a tárgyévet megelőző évben felmerült követelésekről, a behajtott, illetve behajtásra váró és a behajthatatlan 
összegekről a behajtási eljárások megindításának éve szerinti csoportosításban.

 (8) Az igazoló hatóság legkésőbb minden év március 31-éig köteles megküldeni a kimutatást az Európai Bizottságnak.

39. §  A  nemzeti hatóság a  szabálytalanság megtörténtét megállapító döntést a  döntés meghozatalát követő harminc 
napon belül a  hazai kedvezményezett neve, a  projekt megnevezése, a  szabálytalanság elkövetésének módja, 
a  szabálytalanság következménye és a  szabálytalansággal érintett összeg feltüntetésével – a  személyes adatok 
kivételével – a honlapján közzéteszi.

40. §  Az irányító hatóság köteles a rendszerszintű szabálytalanság megállapításáról, illetve a rendszerszintű szabálytalanság 
tudomására jutásról az audit hatóságot és az igazoló hatóságot öt munkanapon belül értesíteni.

41. § (1) Az  irányító hatóság közreműködik a  csalás megelőzésében, azonosításában a  programszintű dokumentumokban 
foglaltak szerint.

 (2) Ha az irányító hatóságnak csalás vagy annak gyanúja jut a tudomására, köteles erről értesíteni az audit hatóságot, 
valamint indokolt esetben az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodát.
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III. FEJEZET
AZ INTERREG V–A MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM ÉS AZ INTERREG–
IPA MAGYARORSZÁG–SZERBIA EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAMSZINTŰ VÉGREHAJTÁSÁNAK 
RÉSZLETES SZABÁLYAI

10. Irányítási és kontrollrendszer leírás

42. §  Az irányító hatóság kialakítja az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program és az Interreg–
IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program (e fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt: programok) 
irányítási és kontrollrendszerét, amelynek megfelelően elkészíti és évente aktualizálja a  programok irányítási és 
kontrollrendszerének leírását. Az  irányító hatóság az aktualizált leírást minden év október 31-ig megküldi az audit 
hatóság részére.

11. Pályáztatás és szerződéskötés

43. § (1) A monitoring bizottság
a) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 110. cikkének és a 447/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 38. cikkének megfelelően jóváhagyja a projektek kiválasztásának szempontrendszerét,
b) jóváhagyja a  pályáztatásra és a  pályázatok elbírálására vonatkozó főbb előírásokat tartalmazó pályázati 

felhívásokat,
c) elfogadja a panaszkezelést szabályozó dokumentumokat,
d) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének és a 447/2014/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 39. cikkének megfelelően kiválasztja a projekteket.
 (2) A monitoring bizottság által kiválasztott projekt vezető kedvezményezettjével a programok irányító hatósága köti 

meg az uniós támogatási szerződést.
 (3) Az uniós támogatási szerződés abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel 

is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összeget meghaladó, 
költségvetésből nyújtott támogatás biztosítására, kivéve, ha
a) a monitoring bizottság így dönt,
b) jogszabály eltérően rendelkezik, vagy
c) vis maior esemény következik be.

 (4) A hazai kedvezményezett által biztosított önerő aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.

12. Kifizetési előrejelzés

44. § (1) Az  irányító hatóság kifizetési előrejelzést küld az  igazoló hatóság részére a  tárgyévre és a  tárgyévet követő évre 
vonatkozóan, legkésőbb január 10-ig, valamint július 10-ig.

 (2) Az  igazoló hatóság az  (1)  bekezdés szerinti előrejelzés alapján összeállítja a  tárgyévre és a  tárgyévet követő évre 
vonatkozó kifizetési előrejelzést és benyújtja az  Európai Bizottság részére legkésőbb január 31-ig, valamint július 
31-ig.

13. Programszámla

45. § (1) Az Európai Bizottságtól érkező előfinanszírozás, időközi kifizetések és végső egyenleg kifizetés, valamint a külföldi 
partnerországoktól érkező források fogadására az  igazoló hatóság programonként euró programszámlát nyit 
a kincstárban.

 (2) A  programszámlán a  vezető kedvezményezett vagy a  TA kedvezményezett által bármilyen jogcímen történő 
visszafizetés írható jóvá.

 (3) A  programszámláról az  igazoló hatóság által indított átutaláshoz az  átutalási megbízást az  IMIR 2014–2020 
rendszerben kell kiállítani. Az átutalási megbízást elektronikus formában kell átadni pénzügyi teljesítésre a kincstár 
részére.

 (4) Az igazoló hatóság a kincstár által kiállított pénzforgalmi számlakivonat adatait a kézhezvételét követő három napon 
belül rögzíti az IMIR 2014–2020 rendszerben.
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 (5) A programszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása az államháztartásért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.

14. Az uniós támogatás folyósítása és visszakövetelése

46. § (1) Az uniós támogatás folyósítására a vezető kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés alapján, illetve – ha 
a programok szabályozása lehetővé teszi uniós előleg kifizetését – az uniós támogatási szerződés alapján kerül sor.

 (2) A  vezető kedvezményezett az  IMIR 2014–2020 rendszerben elkészíti és elektronikusan benyújtja a  projekt 
előrehaladási jelentést, valamint a  hitelesítési nyilatkozatok és számlaösszesítők alapján összeállított kifizetési 
kérelmet, és kezdeményezi az uniós támogatás visszatérítési folyamatának elindítását.

 (3) A  közös titkárság ellenőrzi és jóváhagyja a  benyújtott projekt előrehaladási jelentést és kifizetési kérelmet  
az  IMIR 2014–2020 rendszerben. Az  irányító hatóság a  közös titkárság által ellenőrzött és jóváhagyott kifizetési 
kérelmet ellenőrzi, kifizetésre jóváhagyja, és megküldi az igazoló hatóság részére az IMIR 2014–2020 rendszerben.

 (4) Az  igazoló hatóság a  (3)  bekezdés szerinti ellenőrzést és jóváhagyást követően gondoskodik az  uniós támogatás 
elektronikus átutalásáról a vezető kedvezményezett euró alapú fizetési számlája javára a programszámla egyenlegének 
erejéig. Az igazoló hatóság a programszámláról részteljesítést nem végez.

 (5) A  programszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az  adatok az  IMIR 2014–2020 rendszerben 
rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

47. § (1) Az  irányító hatóság megbízásából a  közös titkárság gondoskodik a  vezető kedvezményezettel szemben előírt 
követelések behajtásáról.

 (2) Az igazoló hatóság a vonatkozó közös programszámlán jóváírt összeggel csökkentett átutalás igénylési dokumentációt 
nyújt be az Európai Bizottságnak.

 (3) Ha a  vezető kedvezményezett a  megadott határidőre nem teljesíti az  uniós támogatást érintő visszafizetési 
kötelezettségét, az  igénybe vett uniós támogatás egészét vagy arányos részét az  uniós támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint kell rendeznie.

 (4) Ha a  szabálytalanságban érintett összeget a  programok zárásáig nem lehetett behajtani, akkor a  behajtásra tett 
kísérlet és intézkedés valamennyi dokumentációját a  vezető kedvezményezett zárójelentésének jóváhagyásától 
számított tíz évig programonkénti bontásban meg kell őrizni.

15. Költségigazolás

48. § (1) Az igazoló hatóság a programonként felmerült költség alapján átutalási kérelmet és költségigazoló nyilatkozatot állít 
ki és nyújt be az Európai Bizottság részére.

 (2) Az  igazoló hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége keretében meggyőződik arról, hogy az  átutalási kérelem, 
a költségnyilatkozat és a programonként felmerült költség
a) adatai pontosak és megbízható nyilvántartási rendszerekből származnak,
b) ellenőrizhető bizonylaton alapul,
c) megfelel a vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak, és
d) – a programokra alkalmazandó kritériumokkal összhangban – finanszírozás céljából kiválasztott, az uniós és 

nemzeti szabályoknak megfelelő projekt vonatkozásában merült fel.
 (3) A  nemzeti hatóság az  igazoló hatóság által meghatározott formában és tartalommal hitelesítési jelentést állít ki, 

amelyben nyilatkozik
a) az adott időszakban a hazai kontrollrendszer megfelelőségéről,
b) a programok keretében kifizetett teljes elszámolható kiadásokról és közkiadásokról, valamint
c) a szabálytalanságokról és a behajtott összegekről.

 (4) A nemzeti hatóság az igazoló hatóság által meghatározott ütemezés szerint megküldi a hitelesítési jelentést a közös 
titkárság részére.

 (5) Az  igazoló hatóság a  költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében kiegészítő információt kérhet, amelyet 
a  programok végrehajtásában érintett szervezetek kötelesek haladéktalanul az  igazoló hatóság rendelkezésére 
bocsátani.

 (6) Az igazoló hatóság a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében a végrehajtásban érintett szervezeteknél 
számlákra és egyéb, a  kifizetési kérelmet alátámasztó dokumentumokra kiterjedő ellenőrzést végezhet, illetve 
az eljárások megfelelőségének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenőrzést folytathat le.
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49. §  Az irányító hatóság megküldi az igazoló hatóság részére
a) az ellenőrzési nyomvonalat,
b) az Európai Bizottság irányítási és kontrollrendszerrel, elszámolható költségekkel és monitoringgal kapcsolatban 

megfogalmazott, az irányító hatóság számára megküldött ajánlásait.

16. Elszámolás az Európai Bizottsággal

50. § (1) Az igazoló hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.
 (2) Az Európai Bizottság részére benyújtott időközi átutalás igénylési dokumentáció, éves beszámoló és záró egyenleg 

átutalás igénylési dokumentáció csak olyan költségeket tartalmazhat, amelyeket a  kedvezményezettek kifizettek, 
az IMIR 2014–2020 rendszerben rögzítettek, a hitelesítés keretében ellenőriztek, bizonylatokkal alátámasztottak, és 
amelyek a támogatott projektekkel összefüggésben elszámolható költségnek minősülnek.

51. § (1) Az  igazoló hatóság az  uniós támogatás, a  hazai társfinanszírozás és a  kedvezményezett önerejének felhasználása 
alapján, finanszírozó alapok és prioritások szerinti bontásban összeállítja az időközi átutalás igénylési dokumentációt 
az IMIR 2014–2020 rendszerben és megküldi az Európai Bizottság részére.

 (2) A  záró egyenleg átutalás igénylés során az  igazoló hatóság az  IMIR 2014–2020 rendszerben összeállítja 
a költségnyilatkozatot a programok uniós támogatásra való jogosultságáról hozott európai bizottsági határozatban 
meghatározott kifizetési határidőt követő hat hónapon belül.

 (3) Az igazoló hatóság a záró egyenleg átutalás igénylési dokumentációját – az irányító hatósággal folytatott egyeztetést 
követően – megküldi az audit hatóság részére a programok uniós támogatásra való jogosultságáról hozott európai 
bizottsági határozatban meghatározott kifizetési határidő leteltét követő hét hónapon belül.

 (4) A költségnyilatkozat helyesbítéséről az igazoló hatóság gondoskodik.

17. Éves elszámolás az Európai Bizottsággal

52. § (1) Az  éves elszámolás időszaka – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  számviteli év, amely július 1-jétől 
a következő év június 30-ig tart. Az utolsó számviteli év 2023. július 1-jétől 2024. június 30-ig tart.

 (2) Az első éves elszámolás időszaka 2014. január 1-jétől 2015. június 30-ig tartó időszak.
 (3) Az éves elszámolás benyújtásának határideje a számviteli évet követő év február 15.

53. § (1) Az  igazoló hatóság minden év augusztus 15-ig megküldi az  audit hatóság részére a  számviteli évben az  Európai 
Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek alapját jelentő tételeket statisztikai mintavételezés céljából. Az  audit 
hatóság a számviteli évben benyújtott kifizetési kérelmekből több alkalommal is végezhet mintavételt. Az  igazoló 
hatóság az audit hatóság kérését követő tizenöt napon belül megküldi a statisztikai mintavételezés alapjául szolgáló 
tételeket az audit hatóságnak.

 (2) Az irányító hatóság minden év október 15-ig megküldi a számviteli évről az éves összefoglalót és az uniós mintának 
megfelelő vezetői nyilatkozatot az audit hatóság és az igazoló hatóság részére.

 (3) Az audit hatóság a mintán elvégzett ellenőrzései alapján tett, az egyes tételekre vonatkozó megállapításait december 
15-ig megküldi az irányító hatóság és az igazoló hatóság részére. A megállapításokról az egyeztetést január 31-ig le 
kell zárni.

 (4) A  mintában talált, az  audit hatóság által szabálytalannak tartott tételeket törölni kell az  éves elszámolásból. 
A szabálytalan tételekről az irányító hatóság és az audit hatóság egyeztet. Az egyeztetés eredményeként a szabályos 
tételek bekerülhetnek a következő évi elszámolásba.

 (5) Az audit hatóság és az igazoló hatóság az éves összefoglalóra tett észrevételeit december 15-ig megküldi az irányító 
hatóság részére.

 (6) Az igazoló hatóság január 15-ig elkészíti és megküldi az uniós mintának megfelelő éves beszámoló tervezetét az audit 
hatóság részére.

 (7) Az irányító hatóság január 31-ig megküldi az igazoló hatóság és az audit hatóság részére
a) a végleges éves összefoglalót,
b) azon elszámoló bizonylatok és projektek listáját, amelyeket az éves elszámolásban nem kíván szerepeltetni, 

valamint
c) a vezetői nyilatkozatot.

 (8) Az igazoló hatóság február 10-ig véglegesíti és megküldi az éves beszámolót az audit hatóság részére.
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 (9) Az  audit hatóság a  nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak és az  uniós mintának megfelelő 
auditvéleményt, valamint éves kontrolljelentést készít.

 (10) Az érintett szervezetek az éves elszámolás dokumentumait (éves összefoglaló, vezetői nyilatkozat, éves beszámoló, 
audit vélemény, valamint éves kontrolljelentés) az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 74.  cikke 
szerinti elektronikus adatcsere rendszerbe február 15-ig feltöltik.

18. Programszintű TA

54. § (1) A monitoring bizottság elfogadja a TA projektet és ezzel egyidejűleg a TA költségvetést.
 (2) Az  irányító hatóság a  TA kedvezményezettel a  TA költségvetés szerinti keretre TA támogatási szerződést köt a   

TA projekt típusától függő tartalommal.

55. § (1) A TA támogatási szerződésben – hazai TA kedvezményezett esetén – a TA projekt típusától függően a monitoring 
bizottság által elfogadott uniós társfinanszírozás és hazai társfinanszírozás, valamint – ha szükséges – külföldi 
partnerországi TA társfinanszírozás tárgyában történik kötelezettségvállalás.

 (2) A  TA támogatási szerződésben külföldi TA kedvezményezett esetén – az  információs pont feladatot ellátó  
TA kedvezményezett kivételével – kizárólag a  monitoring bizottság által elfogadott uniós támogatás tárgyában 
történik kötelezettségvállalás.

 (3) Az  információs pont feladatot ellátó külföldi TA kedvezményezett esetén az  (1)  bekezdés szerinti TA támogatási 
szerződést szükséges megkötni azzal, hogy a  TA kedvezményezett részére kizárólag utófinanszírozott formában 
kerülhet sor a költségek megtérítésére.

 (4) A TA támogatási szerződés euróban kerül megkötésre.

56. § (1) A TA kedvezményezett az IMIR 2014–2020 rendszerben elkészíti és elektronikusan benyújtja a projekt előrehaladási 
jelentést és a hitelesítési nyilatkozatok és számlaösszesítők alapján összeállított kifizetési kérelmet.

 (2) A  közös titkárság ellenőrzi és jóváhagyja az  (1)  bekezdés szerinti projekt előrehaladási jelentést és kifizetési 
kérelmet az IMIR 2014–2020 rendszerben. Ha a TA kedvezményezett a közös titkárság vagy az első szintű hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezet, az ellenőrzési és jóváhagyási tevékenységet az irányító hatóság látja el.

57. § (1) Az irányító hatóság dönt a kifizetés indításáról, valamint – jóváhagyó döntés esetén – megküldi a kifizetési kérelmet 
az igazoló hatóság felé az IMIR 2014–2020 rendszerben.

 (2) Az uniós támogatási összeg, valamint a külföldi partnerországi TA társfinanszírozás kifizetéséről az igazoló hatóság 
gondoskodik a TA kedvezményezett euróban vezetett számlájának javára.

 (3) Az irányító hatóság gondoskodik a TA kedvezményezettel szemben előírt uniós és külföldi partnerországi követelések 
érvényesítéséről a programszabályokban foglaltaknak megfelelően.

19. Az audit hatóság feladatai

58. § (1) Az audit hatóság a programok esetén
a) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikk (2) bekezdésének, az 1299/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (3) bekezdésének, valamint a 447/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 36. cikk (3) bekezdésének megfelelően lefolytatja a kijelölési kritériumok teljesülésének értékelését, 
elkészíti az értékelésről szóló jelentést és véleményt,

b) elkészíti az audit stratégiát,
c) elvégzi a rendszerellenőrzéseket,
d) elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését,
e) elvégzi az éves elszámolások vizsgálatát,
f ) ellenőrzést végez az Európai Bizottság felkérése esetén,
g) nyomon követi az  ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az  intézkedési tervek 

végrehajtását,
h) teljesíti az Európai Bizottság részére az éves beszámolási kötelezettségeket,
i) részt vesz az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 128. cikke, valamint a 447/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyeztetéseken,
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j) véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami választervezeteket, 
részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában,

k) gondoskodik az  Európai Bizottság audit hatósági tevékenység hatékonyságát vizsgáló ellenőrzései által 
felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kialakításáról, a szükséges tárgyalások lefolytatásáról.

 (2) Az audit hatóság az 1. § c)–f ) pontja szerinti együttműködési program esetén – megállapodás alapján – elláthatja 
az (1) bekezdés szerinti ellenőrzési feladatokat.

 (3) Az audit hatóság az (1) bekezdés szerinti feladatait az Európai Bizottság által meghatározott, valamint a nemzetközileg 
elfogadott audit standardok alapján látja el.

20. Ellenőrzési tervezés

59. § (1) Az audit hatóság a programok jóváhagyásától számított nyolc hónapon belül elkészíti az audit stratégiát az Európai 
Bizottság által meghatározott módszertan alapján.

 (2) Az audit hatóság az Európai Bizottság erre irányuló kérése esetén benyújtja az audit stratégiát az Európai Bizottság 
részére.

 (3) Ha az Európai Bizottság észrevételt tesz, az audit hatóság felülvizsgálja az audit stratégiát a válaszadásra meghatározott 
határidőn belül és válaszát megküldi az Európai Bizottság részére.

 (4) Az audit hatóság 2016-tól 2024-ig köteles évente felülvizsgálni az audit stratégiát.
 (5) Az audit hatóság az Európai Bizottsággal egyeztetett audit stratégiát megküldi az irányító hatóság részére.
 (6) Az audit hatóság az audit stratégiában foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni minden év február 28-ig az éves 

ellenőrzési tervét, amelyet tájékoztatás céljából megküld az államháztartásért felelős miniszter és az irányító hatóság 
részére.

21. Rendszerellenőrzés

60. § (1) Az audit hatóság – a programok esetén – köteles éves rendszerességgel elvégezni az 1303/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 127. cikke szerinti rendszerellenőrzéseket.

 (2) Az  audit hatóság az  (1)  bekezdés szerinti rendszerellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést a  jelentés lezárását 
követően haladéktalanul megküldi az Európai Bizottság és az ellenőrzött szervezet részére.

22. Mintavételes ellenőrzés

61. § (1) Az audit hatóság köteles évente elvégezni a programok esetén az  igazoló hatóság által az előző számviteli évben 
az Európai Bizottság részére bejelentett költségek mintavételes ellenőrzését.

 (2) Az audit hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani az IMIR 2014–2020 rendszerben tárolt adatokhoz.
 (3) Az audit hatóság a mintavételes ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést a jelentés lezárását követően haladéktalanul 

megküldi az ellenőrzött szervezet részére.

23. Intézkedési terv

62. § (1) A  programok végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett szervezet vagy hatóság vezetője köteles valamennyi 
vonatkozó, a programokkal összefüggő ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított húsz napon belül intézkedési 
tervet készíteni, ha az ellenőrzési jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás szerepel és felelős annak 
végrehajtásáért vagy a végrehajtás nyomon követéséért.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szervezet vezetője köteles gondoskodni az  intézkedési terveik – így különösen 
a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyamatos nyomon követéséről.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetője köteles minden évben, november 15-i zárónappal beszámolót készíteni 
a  (2) bekezdés szerinti tevékenységéről és azt, valamint az azt alátámasztó dokumentumokat tizenöt napon belül 
tájékoztatás céljából megküldeni az audit hatóság részére.
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IV. FEJEZET
A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK HAZAI ÉS PROGRAMSZINTŰ LEBONYOLÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24. TA projektek

63. § (1) A TA támogatási szerződés és a  hazai TA kedvezményezettel kötött hazai társfinanszírozási támogatási szerződés 
mellékletét képező TA költségvetés jóváhagyott éves bontása évente felülvizsgálatra kerül.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a lezárt években képződött maradvány a tárgyévre átcsoportosítható. Ha 
az átcsoportosítást követően a tárgyévre tervezett költségekre továbbra sem áll rendelkezésre elég fedezet, akkor 
a tárgyévet követő évekre tervezett forrás is átcsoportosítható a teljes TA költségvetés mértékéig.

64. §  A monitoring bizottság dönthet a TA projektre jóváhagyott támogatás megemeléséről. A TA támogatási szerződés 
vagy a hazai társfinanszírozási támogatási szerződés a támogatott tevékenység megvalósításának időtartama alatt 
módosítható azzal, hogy a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és 
a TA támogatási szerződésben vagy a hazai társfinanszírozási támogatási szerződésben meghatározott támogatáson 
felüli összeg biztosítására, kivéve ha a többlet-támogatás biztosítását a monitoring bizottság döntése alapozza meg.

65. § (1) A TA kedvezményezett a TA támogatási szerződésben, illetve a hazai társfinanszírozási támogatási szerződésben előírt 
rendszerességgel elszámolást köteles készíteni.

 (2) A hazai TA projekt végrehajtása során felmerült költségeket a nemzeti hatóság hitelesíti.
 (3) Az eurótól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat 

esetén a számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő összeget a határon 
átnyúló együttműködési programokban rögzített módon kell euróra átszámítani az  IMIR 2014–2020 rendszer 
használatával.

25. Többlet-kötelezettségvállalás

66. §  Ha a  központi költségvetésről szóló törvény felhatalmazást ad a  határon átnyúló együttműködési programok 
jóváhagyott keretén felüli többlet-kötelezettségvállalásra, akkor a  többlet-kötelezettségvállalás eljárásrendjét 
az  irányító hatóság vagy nemzeti hatóság az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter bevonásával készíti el.

26. Ellenőrzés

67. §  Az  irányító hatóság, a  nemzeti hatóság, az  igazoló hatóság, a  közös titkárság, a  hitelesítési tevékenységre kijelölt 
szervezet, valamint a pénzügyi átutalási egység a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, valamint ezen folyamatok 
adatainak az  IMIR 2014–2020 rendszerben történő rögzítése során köteles biztosítani a  négy szem elvének 
érvényesülését.

27. Az IMIR 2014–2020 rendszerre vonatkozó speciális szabályok

68. § (1) Az  1.  § a) és b)  pontja szerinti együttműködési program végrehajtásában részt vevő szervezet köteles  
az IMIR 2014–2020 rendszert használni a végrehajtási, kifizetési, ellenőrzési, monitoring és hitelesítési feladata ellátása 
során, valamint köteles felhasználni ezen feladatához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettsége ellátásához.

 (2) Az  1.  § c)–f )  pontja szerinti együttműködési program végrehajtásában részt vevő szervezet köteles  
az  IMIR 2014–2020 rendszert használni a hazai társfinanszírozási szerződés és megelőlegezési szerződés, valamint 
a kifizetés és visszafizetés kezelésére.

69. § (1) Ha az IMIR 2014–2020 rendszer moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, az adott modulban 
el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezése – irányító hatóság, nemzeti hatóság vagy az igazoló hatóság által 
egyedileg meghatározott módon történő – dokumentálását kell biztosítani, és haladéktalanul gondoskodni kell 
az érintett modulokban az adatok teljes körű utólagos rögzítéséről.
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 (2) Ha az  IMIR 2014–2020 rendszer finanszírozási modulja nem biztosítja az  átutalási megbízás rögzítését, akkor  
– az utalás igazoló hatóság, irányító hatóság vagy nemzeti hatóság által egyedileg meghatározott módon történő 
dokumentálása mellett – az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2014–2020 rendszeren kívül, papír alapon is történhet.

 (3) Az  uniós támogatás Európai Bizottságtól való igénylése és az  Európai Unióval történő elszámolás benyújtása  
az  IMIR 2014–2020 rendszerben teljes körűen rögzített adatok alapján, kizárólag az  IMIR 2014–2020 rendszerben 
elkészített dokumentumokkal történhet.

 (4) Az  egyes feladatok papír alapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az  értesítési, tájékoztatási 
kötelezettségre is.

70. §  Az IMIR 2014–2020 rendszerben használt elektronikus aláírások a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz 
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében hiteles aláírásnak 
minősülnek, kiváltják az ahhoz fűződő joghatásokat és bírósági eljárásokban bizonyítékként elfogadhatók.

71. §  A kedvezményezett rendelkezésére bocsátott IMIR 2014–2020 rendszert egyedi jelszóval kell védeni. A jelszó biztonságáért, 
a jelszó használatával az IMIR 2014–2020 rendszerben elvégzett műveletekért a kedvezményezett felelős.

28. Panaszkezelés

72. § (1) Ha a hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett olyan panasszal él a nemzeti hatóság felé, amelynek 
elbírálása az  együttműködési program szabályozó dokumentumai alapján a  külföldi irányító hatóság hatáskörébe 
tartozik, a nemzeti hatóság a panaszt annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi a külföldi irányító 
hatóságnak.

 (2) Ha a hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett olyan panasszal él a hazai irányító hatóság felé, amelynek 
elbírálása az  együttműködési program szabályozó dokumentumai alapján a  hazai irányító hatóság hatáskörébe 
tartozik, az  irányító hatóság a panaszt a monitoring bizottság által elfogadott szabályozó dokumentumok alapján 
bírálja el.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

74. §  Ez a rendelet
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az  európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott 

támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet,

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről 
szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az  1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 
december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és 
az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2013. 
december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

e) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 127/2016. (VI. 7.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  651/2014/EU bizottsági rendelet, a  702/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, 
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag 
átlátható formában nyújtható.”

2. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 28. és 29. ponttal egészül ki:
(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)
„28. 19. pontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás,
29. 5. és 6.  pontja alapján az  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás”
(nyújtható.)

3. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)
„32. 5. és 6.  pontja alapján az  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás”
(nyújtható.)

4. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 15. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(Ha a 14. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 14. §)
„15. 8. pontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás”
(nyújtható.)

5. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/A. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.”

6. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(A Vidékfejlesztési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás:)
„g) az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások,”

7. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)
„10. 1., 5., 6. pontja, 7. pont d) és f ) alpontja, 11. és 12. pontja alapján csekély összegű támogatás,”
(nyújtható.)

 (2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. §-a a következő 25–27. ponttal egészül ki:
(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)
„25. 1. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez 
nyújtott támogatás,
26. 2. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,
27. 6. pont b) alpontja alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás”
(nyújtható.)
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8. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  12–18., 22., 50–54., 68. és 69. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a  támogatást kis- és 
középvállalkozásnak továbbadó vállalkozás, a 66. alcím szerinti támogatás a 103/Q. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben kis- és középvállalkozás részére nyújtható.”

 (2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 67. alcím szerinti támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás részére 
nyújtható.”

9. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/A. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi 
támogatást, ha
a) a támogatás összege
1. erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén erdő, illetve fás terület létesítésére irányuló projektenként,
2. agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén projektenként,
3. az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás esetén 
beruházási projektenként,
4. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló 
beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,
5. a  mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a  gyapottermeléssel kapcsolatos 
beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a támogatás összege az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, 
tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén kedvezményezettenként 
és projektenként meghaladja az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.”

10. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 50. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„50. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás
103/A. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét, valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági 
rendelet) 3. cikk (5)–(8) bekezdését és 5. cikkét.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, 
valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem 
ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.
(6) A  támogatás a  halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással a  717/2014/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az  elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.
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(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.
(8) A  támogatást nyújtó az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi.”

11. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/C. § (1) bekezdés d) pontja a következő de) alponttal egészül ki:
[A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) keretében
valamely beruházáshoz kapcsolódó bemutató program esetén:]
„de) a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ide értve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján 
nem merül fel a da) és a db) alpont szerinti költség,”
(számolható el.)

12. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A támogatás egyéni vagy csoportos formában valósítható meg.”

13. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/N. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  erdő gazdasági értékének növeléséhez kapcsolódó beruházás indokoltságát az  erdő egy vagy több üzem 
tekintetében várható értéknövekedése bemutatásával szükséges alátámasztani.”

14. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/O. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás erdőgazdálkodó és az  erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1.  § 
(3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet részére nyújtható.”

15. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 67–69. alcímmel egészül ki:
„67. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, 
tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás
103/R.  § (1) Az  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell:
a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása,
b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának javítása, feltéve, hogy 
az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál,
c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és fejlesztése,
d) agrár-környezetvédelmi, illetve az  éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a  biológiai sokféleséggel 
összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, 
a Vidékfejlesztési Programban meghatározott, jelentős természeti értéket képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, 
feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul,
e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy 
növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása, vagy
f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy 
növénykárosítók általi károkozás megelőzése.
(2) A támogatás feltétele, hogy
a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, vagy a beruházás 
olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 
kis- és középvállalkozás használ, és
b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön.
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(3) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás 
vagy korlátozás – ide értve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós 
támogatásra vonatkozó esetet is – megszegésével.
(4) A  támogatás nyújtása nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre irányuló beruházásra azzal, 
hogy a belső piacon jelentkező túlkínálat miatt vagy felvevőpiac hiányában egyes mezőgazdasági termékek kizárhatók 
a támogatás alkalmazási köréből.
103/S.  § (1) A  bioüzemanyag vagy a  megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül 
történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha
a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- 
vagy energiafogyasztását,
b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén
ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves 
közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és
bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon,
c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló 
beruházás esetén
ca) az energiatermelő létesítmény csak a  kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére szolgál, és 
termelési kapacitása nem haladja meg a  mezőgazdasági üzem és az  ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági háztartás 
átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását,
cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő létesítmény 
átlagos éves fogyasztását, és
cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében 
meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.
(2) Ha a  beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja 
végre, az  átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell 
meghatározni.
(3) Az  energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló 
beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.
(4) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti 
előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.
103/T. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,
b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép dunántúli és a nyugat-dunántúli 
régióban megvalósuló beruházásoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető
a) a fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan mezőgazdasági termelő esetén, aki a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontját megelőző öt évben kezdte meg tevékenységét,
b) a kollektív beruházás, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt több intézkedésre 
is kiterjedő integrált projekt esetén,
c) a természeti és egyéb sajátos hátránnyal rendelkező területeken megvalósuló beruházás esetén,
d) a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségről szóló bizottsági közlemény 
(COM/2012/079) alapján támogatott műveletek esetén, vagy
e) a 103/R. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó beruházás esetén kizárólag arra a többletköltségre vonatkozóan, 
amely a  hatályos uniós előírásokat meghaladó szint eléréséhez szükséges a  termelési kapacitás növekedésének 
eredményezése nélkül.
(3) A  támogatási intenzitás mindannyiszor növelhető a  (2)  bekezdés szerinti értékkel, ahány eset a  (2)  bekezdés 
a)–e) pontjában meghatározottak közül fennáll. A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 90%-áig 
növelhető.
(4) A támogatási intenzitás legfeljebb
a) a 103/R. § (1) bekezdés d) és e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az elszámolható költségek 100%-áig,
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b) a 103/R. § (1) bekezdés f ) pontjához kapcsolódó beruházás esetén
ba) az elszámolható költségek 80%-áig, vagy
bb) ha a beruházást több kedvezményezett közösen valósítja meg, az elszámolható költségek 100%-áig
növelhető.
103/U. § (1) A támogatás keretében
1. a 103/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költség,
2. a 103/R. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó beruházás keretében felmerülő költség,
3. az öntözéshez kapcsolódó beruházás költsége, ha
a) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13.  cikkében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
az Európai Bizottsághoz bejelentésre került,
b) a vonatkozó intézkedési program részletesen ismerteti – a vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmében és a 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban hatályba lépő – a mezőgazdasági ágazat szempontjából 
releváns intézkedéseket,
c) rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé teszi 
a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és
d) a beruházás eredményeként a vízfelhasználás a korábbi szinthez képest legalább 25%-kal csökken,
4. a 103/R. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési 
potenciál károsító események bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel,
5. a 103/R. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti intézkedés költsége
számolható el.
(2) Nem támogatható az  (1)  bekezdés 3.  pontjában felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan 
beruházás, amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy felszíni 
víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.
(3) Az (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni
a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő,
b) tározó létrehozására irányuló,
c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló
beruházásra.
(4) Nem nyújtható támogatás
a) forgótőke finanszírozásához,
b) termelési jog, támogatási jogosultság, egynyári növény vásárlása, illetve telepítése finanszírozásához,
c) vízelvezetési munkálat finanszírozásához,
d) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához a fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a  gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás 
kivételével,
e) állatok vásárlásának finanszírozásához a 103/R. § (1) bekezdés e) és f ) pontjához kapcsolódó beruházás kivételével.
68. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
103/V.  § (1) A  vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott 
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén
a) a tanácsadás a Vidékfejlesztési Program keretében
aa) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott támogatásként vagy
ab) az aa) alpont szerinti támogatáshoz biztosított kiegészítő nemzeti finanszírozásként,
kell nyújtani, és
b) a támogatásnak meg kell egyeznie a Vidékfejlesztési Programban szereplő vidékfejlesztési intézkedéssel.
(2) A tanácsadás a kedvezményezett gazdasági és környezeti teljesítményével összefüggő kérdésekre terjedhet ki.
(3) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.
(4) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.
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69. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez 
nyújtott támogatás
103/Z.  § (1) A  vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez 
nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén
a) a támogatást a Vidékfejlesztési Program keretében
aa) az EMVA-ból társfinanszírozott támogatásként, vagy
ab) az aa) alpont szerinti támogatáshoz biztosított kiegészítő nemzeti finanszírozásként
kell nyújtani, és
b) a támogatásnak meg kell egyeznie a Vidékfejlesztési Programban szereplő vidékfejlesztési intézkedéssel.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) középvállalkozások esetén az elszámolható költségek 60%-át,
b) mikro- és kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 70%-át.
(3) A támogatás keretében
a) a tudástranszfer vagy a tájékoztatási tevékenység megszervezésének és lebonyolításának költsége,
b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,
c) a 103/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költség
számolható el.
(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító 
szolgáltató részére teljesíthető.
(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi 
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.”

16. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„g) 17/C. § 20. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.)”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

17. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
 1. 1. § f) pontjában a „Környezet és Energetikai Hatékonyság” szövegrész helyébe a „Környezeti és Energiahatékonysági” 

szöveg,
 2. 5. § 1. pontjában a „10. és 13.” szövegrész helyébe a „10., 13. és 15.” szöveg,
 3. 5. § 20. pontjában a „10. és 13.” szövegrész helyébe a „10., 13. és 15.” szöveg,
 4. 5. § 21. pontjában a „10. és 13.” szövegrész helyébe a „10., 13. és 15.” szöveg,
 5. 5. § 22. pontjában a „10. és 13.” szövegrész helyébe a „10., 13. és 15.” szöveg,
 6. 7. § 1. pontjában a „19. és 22.” szövegrész helyébe a „19., 22. és 23.” szöveg,
 7. 7. § 12. pontjában a „18., 22. és 24.” szövegrész helyébe a „18. és 22–24.” szöveg,
 8. 7. § 24. pontjában a „21. és 23.” szövegrész helyébe a „13. és 21–23.” szöveg,
 9. 7. § 25. pontjában a „13., 21. és 23.” szövegrész helyébe a „13. és 21–23.” szöveg,
10. 9. alcímében a „Környezet és Energetikai Hatékonyság” szövegrész helyébe a „Környezeti és Energiahatékonysági” 

szöveg,
11. 14.  §-ában a „Környezet és Energetikai Hatékonyság” szövegrész helyébe a „Környezeti és Energiahatékonysági” 

szöveg,
12. 17/C. § 11. pontjában a „pont a) alpontja” szövegrész helyébe a „pontja” szöveg,
13. 17/C. § 13. pontjában a „4. pontja és 6. pont b) alpontja” szövegrész helyébe a „4. és 6. pontja” szöveg,
14. 17/C. § 17. pontjában a „d)” szövegrész helyébe a „g)” szöveg,
15. 17/C.  § 20.  pontjában az  „a mezőgazdasági ágazatban a  termelői csoport vagy szervezet tevékenysége 

megkezdéséhez nyújtott” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági csekély összegű” szöveg,
16. 17/C. § 24. pontjában a „4.” szövegrész helyébe a „4. és 6.” szöveg,
17. 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „48. és 49.” szövegrész helyébe a „48–50.” szöveg,
18. 19.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „meghatározott akvakultúra-termékek” szövegrész helyébe a „meghatározott 

halászati és akvakultúra-termékek” szöveg, a „30–66.” szövegrész helyébe a „30–69.” szöveg,
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19. 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „55–66.” szövegrész helyébe az „55–65.” szöveg,
20. 19. § (2) bekezdés g) pontjában a „49–54.” szövegrész helyébe a „49–54. és 67.” szöveg,
21. 19.  § (4)  bekezdésében a „63. és” szövegrész helyébe a „63. alcím és a” szöveg, a „támogatás mikro-” szövegrész 

helyébe a „támogatás a 103/Q. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben mikro-” szöveg,
22. 20.  § (1)  bekezdésében a „támogatás csak akkor” szövegrész helyébe a „támogatás – a  16., 17., 26–28., 41.  és   

43. alcím szerinti támogatás, valamint az 57. alcím szerinti támogatás a 103/H. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
elszámolható költség tekintetében nyújtandó támogatás kivételével – csak akkor” szöveg,

23. 24. § e) pontjában az „50–66.” szövegrész helyébe az „50–69.” szöveg,
24. 75. § (2) bekezdésében a „meg támogatás” szövegrész helyébe a „meg és nem fizethető ki támogatás” szöveg,
25. 87. § (1) bekezdésében a „beruházást olyan területen valósítják meg” szövegrész helyébe a „beruházás olyan területre 

irányul” szöveg,
26. 100. § (4) bekezdésében az „esetén nem” szövegrész helyébe az „esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk 

(3) bekezdés b) pontja szerinti esetben – nem” szöveg,
27. 103/C. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában az „a da)” szövegrész helyébe az „a lízing kivételével a da)” szöveg,
28. 103/N. § (8) bekezdésében a „tanácsi irányelv” szövegrész helyébe a „tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/28/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv)” szöveg, a „(2)–(7)” szövegrész helyébe a „(2)–(6)” szöveg,
29. 103/Q. § (2) bekezdés a) pontjában az „azon” szövegrész helyébe az „azon kis- és középvállalkozásnak minősülő” 

szöveg,
30. 103/Q.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „mezőgazdasági termelő” szövegrész helyébe a „mikro- és kisvállalkozás” 

szöveg,
31. 105. § a) pontjában az „1–22. és 26.” szövegrész helyébe az „1–22., 26. és 28.” szöveg, az „1–11.” szövegrész helyébe 

az „1–11. és 15.” szöveg, a „17/B. § 4. és 6.” szövegrész helyébe a „17/C. § 7., 11–14. és 24.” szöveg,
32. 105. § b) pontjában a „17/B. § 5., 6., 11. és 12.” szövegrész helyébe a „17/C. § 10.” szöveg,
33. 105. § d) pontjában a „4.” szövegrész helyébe a „4. pontja, valamint 17/C. § 25.” szöveg,
34. 105. § f) pontjában a „17/B. § 1–3., 5. és 7–10.” szövegrész helyébe a „7. § 29. pontja, 9. § 32. pontja, valamint a 17/C. § 

1–6., 8–9., 15–23., 26. és 27.” szöveg, a „19–22.” szövegrész helyébe a „14., 20–22.” szöveg, a „42., 44. és 45.” szövegrész 
helyébe a „42. és 44–47.” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló 
együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és 
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak 
végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 238/2015. (IX. 4.) Korm. 
rendelet] 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában
a) irányító hatóság: a miniszter,
b) igazoló hatóság: a kincstár,
c) audit hatóság: az EUTAF,
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d) közös titkárság: a Széchenyi Programiroda,
e) nemzeti hatóság: a miniszter,
f ) hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: a Széchenyi Programiroda, és
g) a program technikai segítségnyújtási keretéhez történő nemzeti hozzájárulás biztosítója: a miniszter.”

2. §  A 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 9. §
a) a) pontjában a „2–4. §” szövegrész helyébe a „2–4. és 6. §” szöveg,
b) b) pontjában az „5–8. §” szövegrész helyébe az „5., 7. és 8. §” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 16/2016. (V. 27.) NGM rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú 
támogatások részletes szabályairól

A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23.  § (2)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből (a  továbbiakban: NFA képzési alaprész)  
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 
Szht.) 12.  § d), h) és i)  pontjában nevesített keretösszeg terhére – nyújtható szakképzési és felnőttképzési célú 
támogatások feltételeire, elszámolására, ellenőrzésére, a  felnőttképzési célú támogatások mértékére, valamint 
az Szht. 19/A. § (3) bekezdése alapján nyújtott díjazás mértékére, feltételeire terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
2.  átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 

kiszámítható a bruttó támogatástartalom;
3.  belső képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 2. pontja szerinti képzés;
4.  egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
5.  felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység: olyan tevékenység vagy program, amely

a) az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,
b) a felnőttképzés, a felnőttképzési szolgáltatás, valamint a felnőttképzés rendszerének korszerűsítésére, 

minőségi színvonalának emelésére, ennek elősegítése érdekében felnőttképzési hálózatok 
kiépítésére,

c) a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének korszerűsítésére,
d) a foglalkoztathatóság elősegítésére, az e-tanulás és az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére,
e) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására,
f ) felnőttképzési program, tananyag, képzési modul, valamint adatbázis korszerűsítésére és 

kidolgozására,
g) a  felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányuló kommunikációs programok 

megvalósítására,
h) felnőttképzési fejlesztési programok megvalósítása érdekében végzett szervezési feladatok ellátására,
i) a munkaerőpiaci képzési szükségletek feltárására, elemzésére, vagy
j) a mesterképzés, és mester továbbképzés és vizsgáztatás rendszerének korszerűsítésére

 irányul;
6.  felnőttképzést folytató intézmény: a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2.  § 10.  pontjában 

meghatározott jogalany;
7.  hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
8.  kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
9.  külső képzés: az a képzés, amelyet a munkáltató a saját munkavállalói részére teljes egészében saját szervezetétől 

elkülönült, felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével – szolgáltatási szerződés alapján – valósít 
meg;

10.  megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 
munkavállaló;

11.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott vállalkozás;

12.  támogatási intenzitás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti 
mérték.



6. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1455

2. Felnőttképzési célú támogatások

3. §  Pályázati eljárás alapján a felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére támogatás nyújtható:
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 13. §-a szerinti felnőttképzési szerződés 

alapján fizetett képzési díj részben vagy egészben történő megtérítéséhez, és
b) a  képzéséhez szükséges taneszközök, informatikai eszközök beszerzéséhez és felnőttképzést kiegészítő 

tevékenység igénybevételéhez.

4. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a  Kormány vagy a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által indított, egyes munkavállalói rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítását 
szolgáló programhoz, az  abban részt vevő felnőtt foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges képzés díjának 
részben vagy egészben történő megtérítéséhez.

5. § (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható a felnőttképzést folytató intézménynek
a) az általa megvalósított képzéssel összefüggő költségeihez,
b) a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély megszerzéséhez és technikai feltételei 

fejlesztéséhez,
c) a  felnőttképzés érdekében végzett, a  2.  § 5.  pont a)–g)  alpontjában meghatározott olyan fejlesztő 

tevékenységhez, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető, vagy
d) az Európai Unió felnőttképzési programjaiban történő részvételhez.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban az esetben, 
ha a támogatást nyújtó által meghatározott fejlesztő tevékenységet egyedi jellegéből adódóan egy felnőttképzési 
intézmény valósíthatja meg.

6. § (1) Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: 
NSZFH) részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pontjában meghatározott fejlesztő tevékenységhez.

 (2) Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzésről szóló 2011. 
évi CLXXXVII. törvény 73. § (4) bekezdése alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató tevékenységet folytató 
költségvetési szerv részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pont e)–f ) és i) alpontjában meghatározott 
fejlesztő tevékenységhez.

7. § (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány részére (a továbbiakban: 
közalapítvány) az általa megvalósított vagy szervezett képzéssel összefüggő költségeihez.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban az  esetben, ha 
a képzési programot egyedi jellegéből adódóan egy közalapítvány valósíthatja meg.

8. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható közalapítvány részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 
5.  pont a)–i)  alpontjában meghatározott olyan fejlesztő tevékenység ellátásához, amelynek eredménye mindenki 
számára hozzáférhető.

9. § (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott civil szervezet  
– ide nem értve a civil társaságot – és közhasznú jogállással rendelkező egyéb szervezet részére
a) az általa megvalósított vagy szervezett képzéssel összefüggő költségeihez, vagy
b) a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pont a)–i) alpontjában meghatározott olyan fejlesztő tevékenység 

ellátásához, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető.
 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban 

az esetben, ha a támogatást nyújtó által meghatározott képzési vagy fejlesztési programot egyedi jellegéből adódóan 
egy civil vagy közhasznú jogállással rendelkező szervezet valósíthatja meg.

10. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a gazdasági kamarákról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági 
kamarák részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pont b)–d) és h)–j) alpontjában meghatározott fejlesztő 
tevékenység ellátásához, valamint az Fktv.-ben rögzített feladatai ellátásához.
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11. §  Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az  Szht. 2.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott szakképzési 
hozzájárulásra kötelezett (a  továbbiakban: szakképzési hozzájárulásra kötelezett) részére, az  általa foglalkoztatott 
munkavállaló külső vagy belső képzés formájában szervezett olyan képzéséhez, amely nem tartozik külön 
jogszabályban meghatározott munkakör betöltésének feltételeként előírt képzések közé, és amelynél a  képzési 
program nem tartozik azon képzések körébe, melyekről a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek külön jogszabály 
alapján gondoskodnia kell.

12. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a  szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére, az  általa 
végrehajtandó, 500 főt meghaladó létszámleépítés esetén a  létszámleépítésben nem érintett munkavállaló 
munkahelyének megtartásához szükséges, a  11.  § szerinti képzéséhez, ha a  munkavállalót a  képzés befejezését 
követően legalább egy évig foglalkoztatja.

13. § (1) A 3. § a) pontjában, a 4. §-ban, a 7. §-ban és a 9. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott 
támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott képzés összköltségének összegét.

 (2) A  3.  § b)  pontjában meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg az  adott eszköz vagy szolgáltatás 
beszerzési értékének 50 százalékát.

 (3) Az 5. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében, a 6. §-ban, a 8. §-ban, a 9. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 
a 10. §-ban meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztéssel összefüggő összköltség összegét.

 (4) Az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja, a 7. §, és a 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás – az adott 
támogatási program tartalmára való tekintettel – vállalkozások részére nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősülhet, és ebben az  esetben kizárólag az  1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban nyújtható.

14. § (1) A  11.  §, valamint a  12.  § alapján nyújtott támogatás kizárólag a  651/2014/EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban nyújtható.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott támogatás esetén a  belső képzés költsége képzésenként elkülönítetten 
nyilvántartott és kizárólag az  elszámolható költségeket tartalmazó számviteli bizonylatok, a  külső képzés 
költsége pedig a  képzésenként kiállított számla és az  ahhoz csatolt, csak az  elszámolható költségeket tartalmazó, 
a felnőttképzést folytató intézmény által cégszerűen aláírt analitikus költségkimutatás alapján számolható el.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás esetében a támogatáshalmozás jogszerűsége megállapíthatóságának 
érdekében a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a támogatást kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy részesül-e 
olyan, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, vagy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély 
összegű támogatásban, amelynek a  képzési támogatással azonos vagy részben azonos elszámolható költségei 
vannak.

15. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag 
átlátható formában nyújtható.

 (2) Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, és
b) az  5.  § (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja, 7.  §-a, és a  9.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján csekély összegű 

támogatásként nyújtott támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
 (3) Nem ítélhető meg támogatás

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke, és
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikke
szerinti tevékenységhez.

 (4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a támogatást kérelmező a 651/2014/
EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó támogatási 
kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

16. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha 
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
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 (2) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (3) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (4) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása előtt 
kell figyelembe venni. A  több részletben kifizetett támogatást a  támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell 
diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

 (5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni 
az  Európai Bizottság részére az  egyedi támogatást, ha a  támogatás összege képzési támogatás esetén képzési 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

17. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó képzési támogatás esetén a  támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.

 (3) A (2) bekezdés alapján a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás keretében kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikkében meghatározott 

költségek számolhatóak el.
 (5) Nem nyújtható támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott 

beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

18. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, 
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetén a  100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) Az (1) bekezdés figyelembevételével nyújtott támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző 
két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe 
venni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás csekély összegű közszolgáltatási támogatással az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletben meghatározott felső határig, más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott 
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (4) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná 
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb 
támogatási intenzitást vagy összeget.

 (5) Az  (1)  bekezdés figyelembevételével nyújtható támogatás esetében a  támogatást kérelmezőnek – az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon 
– nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott 
csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A pályázati eljárás, valamint az egyedi döntési eljárás alapján nyújtható szakképzési és 
felnőttképzési támogatások közös szabályai

19. §  Az  NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások odaítélésére, a  támogatási szerződés megkötésére, 
a  támogatás folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére az  Szht., az  államháztartásról szóló 2011. évi  



1458 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 6. szám 

CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt rendelkezések 
figyelembevételével.

20. § (1) Az NFA képzési alaprészéből – a 33. §-ban meghatározott díjazás kivételével – pályázati eljárás vagy egyedi döntési 
eljárás alapján, visszafizetési kötelezettséggel vagy visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható támogatás.

 (2) Az NFA képzési alaprészéből nem nyújtható támogatás annak,
a) aki a pályázat vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül az NFA képzési alaprészéből 

támogatásban részesült és a pályázatban, vagy a támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztő adatokat 
szolgáltatott, vagy a támogatási szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette,

b) akinek az NFA képzési alaprésze tekintetében lejárt kötelezettsége áll fenn, vagy
c) akinek esedékessé vált és még meg nem fizetett, az Áht.-ban meghatározott köztartozása van.

21. § (1) Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások esetében a miniszter dönt a támogatás – az Áht. 51. § (1) bekezdése 
alapján történő – rendelkezésre bocsátásának módjáról és a támogatási előleg mértékéről is.

 (2) Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatásról szóló szerződésnek a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő 
tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a  fejlesztés eredményéhez való hozzáférés biztosításának módját is 
tartalmaznia kell.

22. § (1) Az NSZFH az e rendelet alapján általa nyújtott támogatásokkal összefüggő szakmai és pénzügyi feladatokat az NFA 
területi egységeként látja el.

 (2) Az  NSZFH a  támogatások nyújtásával kapcsolatos pénzügyi feladatait az  erre a  célra a  Magyar Államkincstárnál 
vezetett NFA területi előirányzat felhasználási keretszámlán (a továbbiakban: EFK számla) végzi.

 (3) Az  NSZFH az  NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások tekintetében elkülönített főkönyvi és analitikus 
nyilvántartást vezet.

 (4) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a  miniszter által vezetett minisztérium 
(a  továbbiakban: minisztérium) látja el, amennyiben az  Szht. 20.  § (2)  bekezdése alapján a  költségvetési szervnek 
nyújtott támogatásra vonatkozó szerződést a minisztérium köti meg.

4. A pályázati eljárás különös szabályai

23. §  A  pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a  támogatás elnyerése esetén megkötésre kerülő támogatási szerződés 
mintapéldányát.

24. § (1) A pályázat értékelését az e célra létrehozott bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi.
 (2) A bizottság a feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. A bíráló bizottság tevékenységét segítő, 

az NSZFH által felkért szakértő az lehet, aki a pályázati kiírás tárgyának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 
öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

 (3) A bizottság létszámát, összetételét és a szakértőkre vonatkozó esetleges további feltételeket a támogatási program 
szakmai és pénzügyi tartalmát bemutató, az  NSZFH által elkészített előterjesztés (a  továbbiakban: előterjesztés) 
határozza meg.

 (4) A bizottság tagjait és elnökét az NSZFH kéri fel. A bizottság működésének feltételeiről az NSZFH gondoskodik.

25. § (1) A bizottság, amennyiben a pályázatot szakértők is értékelték, a szakértő értékelésétől eltérhet, ha megállapítható, 
hogy
a) a szöveges értékelés elemei, az összefoglaló javaslat és az adott pontszámok nincsenek egymással összhangban, 

vagy
b) az egyes szakértők által adott pontszámok között a maximálisan adható pontszám 25%-ánál nagyobb mértékű 

eltérés tapasztalható.
 (2) A bizottságnak a pályázattal kapcsolatos – részletes indoklással alátámasztott – döntési javaslata az alábbi lehet:

a) a pályázat támogatása a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel,
b) a pályázat támogatása csökkentett összköltséggel,
c) a pályázat támogatása csökkentett tartalommal és csökkentett összköltséggel,
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d) a pályázat támogatása a pályázó által teljesítendő további feltételek mellett, vagy
e) a pályázat elutasítása.

26. § (1) A szakértők és a bizottság tagjai kötelesek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni az általuk értékelt 
minden egyes pályázat vonatkozásában.

 (2) Nem vehet részt a pályázat értékelésében, aki
a) a pályázóval vagy annak tulajdonosával munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) a pályázóval közös szakmai programban dolgozik,
c) a benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,
d) a  tervezett projekt végrehajtásában résztvevő, vagy az  a)–c)  pontban megjelölt személynek a  Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa,
e) a pályázó szervezetben tulajdoni részesedéssel – kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő 

tulajdoni részesedést – rendelkezik, vagy annak vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója vagy felügyelő 
bizottsági tagja, valamint

f ) más okból a pályázat tárgyilagos értékelésére nem alkalmas.
 (3) A szakértő és a bizottság tagja köteles haladéktalanul bejelenteni az NSZFH-nak, ha vele szemben a (2) bekezdésben 

meghatározott kizáró ok áll fenn. A bizottság tagja a bejelentéstől kezdve nem vehet részt az érintett pályázati döntés 
előkészítésében.

 (4) A pályázó, a szakértő és a bizottság tagjának – a pályázat elbírálásához, a szakértői, vagy a bizottsági tevékenység 
ellátásához feltétlenül szükséges – személyes adatát az  NSZFH kezeli az  érintetteknek az  adatkezeléshez történő 
előzetes, írásbeli hozzájárulását követően.

27. § (1) Amennyiben a kedvezményezett az Szht. 20/A. §-ában előírt időtartam előtt a támogatással érintett gyakorlati képzést 
kettő, egymást követő tanítási éven túl szünetelteti, vagy megszünteti, továbbá ha a kedvezményezett megszűnik, 
a jelzett időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső támogatási összegnek azt a hányadát kell az EFK számlára 
visszafizetni, amilyen arányban a tárgyi eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra került.

 (2) A  szakképzési célú beruházási támogatás hasznosulásának vizsgálatához a  kedvezményezett köteles a  támogatás 
évétől számított 5 éven – ingatlan esetében 10 éven – keresztül minden év október 15. napjáig jelentést küldeni 
az  NSZFH részére a  támogatással érintett gyakorlati képzésekben résztvevők létszámáról és a  tárgyi eszközök 
használatának időtartamáról. Amennyiben a kedvezményezettnél a gyakorlati képzésben résztvevők létszáma nullára 
csökken, az (1) bekezdés szerint kell eljárni.

 (3) A (2) bekezdés alapján a kedvezményezettek által az adott tárgyévre benyújtott jelentések alapján az NSZFH évente 
összegző monitoring jelentést készít és azt, valamint az  ez  alapján tett észrevételeit, a  támogatási és monitoring 
rendszerre vonatkozó esetleges javaslatait a tárgyévet követő év január 15-éig megküldi a miniszter részére.

28. § (1) Amennyiben a  szakképzési célú beruházási támogatásból beszerzett tárgyi eszköznek, szellemi termékek közé 
sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftverterméknek, vagy ingatlannak a  költségvetési támogatásban 
részesített szakképző iskolában vagy felsőoktatási intézményben folyó, államilag támogatott gyakorlati képzési célú 
használata nem lehetséges, a kedvezményezettnek a  támogatást – a  (3) bekezdés kivételével – vissza kell fizetnie 
az EFK számlára.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetés mértéke azonos a tárgyi eszköznek, szellemi termékek közé sorolható szellemi 
jogvédelemben részesülő szoftverterméknek, vagy ingatlannak a  még hátralévő szakképzési célú használati 
kötelezettsége idejével arányos, az eszközre, ingatlanra fordított támogatás mértékével.

 (3) A kedvezményezett mentesül az (1) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség alól, ha a támogatással 
érintett tárgyi eszközt, szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftverterméket, vagy 
ingatlant térítésmentesen átadja olyan állami fenntartású szakképző iskolának, amelyben az  eszköz használata 
szakképesítés megszerzése érdekében folytatott gyakorlati képzési célt szolgál.

 (4) A  kedvezményezett az  (1) és (3)  bekezdésben bekövetkezett feltételtől számított 15 napon belül – a  támogatási 
szerződésben rögzített formában – elszámolást köteles benyújtani az NSZFH felé.

 (5) Az NSZFH az elszámolást 30 napon belül ellenőrzi. A kedvezményezett az elszámolásban szereplő, vagy az NSZFH által 
megállapított visszafizetendő összeget az  elszámolással egyidejűleg, illetve az  NSZFH visszafizetési megállapítása 
esetén az  NSZFH erről szóló írásos felhívásának a  kézhezvételét követő 15 napon belül köteles befizetni az  EFK 
számlára.
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 (6) Amennyiben a  kedvezményezett nem, vagy csak részben tesz eleget a  (4)  bekezdés szerinti elszámolási 
kötelezettségének, úgy őt az  elszámolással érintett tárgyi eszközre, szellemi termékek közé sorolható szellemi 
jogvédelemben részesülő szoftvertermékre, ingatlanra fordított támogatás mértékével megegyező mértékű 
visszafizetési kötelezettség terheli.

29. §  Az  NSZFH köteles az  adott támogatási program – az  Ávr. 102/B.  § (2)  bekezdése szerinti – lezárását követő  
30 napon belül az NFA képzési alaprész kezelésére vonatkozó eljárásrend szerint összefoglaló beszámolót benyújtani 
a  miniszter felé. A  beszámoló az  adott támogatási keretösszeg felhasználásának pénzügyi és szakmai szempontú 
bemutatására egyaránt kiterjed.

5. Egyedi döntési eljárás alapján nyújtott támogatások különös szabályai

30. § (1) Az  egyedi döntési eljárás alapján nyújtható támogatás iránti kérelem formai és tartalmi előírásait az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) Amennyiben a miniszter döntése alapján a kedvezményezett a támogatás terhére harmadik fél részére pályázatot ír 
ki, a pályázat értékelésére és a miniszteri döntésre a 23–29. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

31. §  Az  NSZFH a  kedvezményezett által a  támogatás felhasználásáról a  támogatási szerződésben rögzített módon 
benyújtott beszámoló alapján köteles az adott program – az Ávr. 102/B. § (2) bekezdése szerinti – lezárását követő 
30 napon belül összefoglaló jelentést készíteni, és azt a  beszámolóval és a  teljesítésigazolással együtt benyújtani 
a miniszter felé.

32. § (1) A  támogatás kedvezményezettje az  Szht. 21.  § (1)  bekezdésében meghatározott működtetési költséget – a  17.  § 
(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az alábbi kiadások finanszírozására használhatja fel:
a) a  támogatási program működtetésében közreműködő személyek személyi juttatásai és az  azokat terhelő 

járulékok,
b) szakértői díjak,
c) a bizottság díjazása,
d) hirdetési és postaköltség,
e) bizottsági ülésekkel kapcsolatos járulékos költségek,
f ) elszámolások előkészítésével, vizsgálatával, ellenőrzésével, a  támogatás visszakövetelésével kapcsolatos 

szakértői díjak, költségek,
g) a  program működtetésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben a  kedvezményezett felhalmozási 

kiadásai,
h) a  program végrehajtásában közreműködő személyek számával arányos, az  a)–g)  pontokba nem tartozó 

működtetési költség.
 (2) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kiadásokra a működtetési költség legfeljebb 15%-a használható fel.
 (3) A miniszter engedélyezheti

a) a program végrehajtására vonatkozóan jóváhagyott határidőnek 6 hónapot meghaladó meghosszabbítását, 
beszámolási és elszámolási határideje módosítását,

b) az  adott támogatási programon belül az  egyes programelemek közötti, a  teljes támogatási összeg 15%-át 
meghaladó mértékű forrásátcsoportosítást,

c) a  kedvezményezettek számára biztosított működési célú támogatás kiemelt előirányzatok közötti, a  teljes 
működési célú összeg 30%-át meghaladó mértékű forrásátcsoportosítását, és

d) az előterjesztésben nem szereplő feladat, részfeladat megvalósítását.
 (4) Az NSZFH által megkötött támogatási szerződések esetén a programot érintő minden egyéb, a (3) bekezdésben nem 

szabályozott szerződésmódosítás tekintetében az NSZFH dönt.

6. WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerzők díjazása

33. § (1) Az  Szht. 19/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott díjazás a  WorldSkills és EuroSkills versenyeken egyénileg vagy 
csapatversenyen érmet szerzett versenyzőt illeti meg.

 (2) A  díjazásra jogosultak köréről a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a  versenyeredmények kihirdetését követő 
10 napon belül – a  díjazások kifizetéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmazó jelentésben – tájékoztatja 
a minisztert.
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 (3) A díjazás mértéke az egyénileg vagy csapatversenyen elért
a) aranyérem esetén a  verseny időpontjában érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a  továbbiakban: 

minimálbér) 13-szorosa,
b) ezüstérem esetén a minimálbér 11-szerese,
c) bronzérem esetén a minimálbér 9-szerese.

 (4) Amennyiben egy versenyző több érmet is szerez, a  díjazás mértéke az  egyes érmek után járó – (3)  bekezdésben 
meghatározott – díjazások összege.

 (5) A  versenyzőt megillető díjazás kifizetése iránt a  minisztérium a  (2)  bekezdésben meghatározott tájékoztatástól 
számított 60 napon belül intézkedik.

7. A támogatások ellenőrzése

34. §  Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az NSZFH által kötött támogatási 
szerződések esetében az  NSZFH, a  minisztérium által kötött támogatási szerződések esetén a  minisztérium 
közvetlenül, vagy más személy vagy szervezet bevonásával végzi.

35. § (1) Az  NSZFH köteles a  tárgyévben tervezett ellenőrzésekről ellenőrzési tervet készíteni, és azt a  tárgyév február 28. 
napjáig a miniszter számára jóváhagyás céljából megküldeni.

 (2) A  tárgyévi ellenőrzésekről, a  foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az  NSZFH köteles a  minisztert 
legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig összefoglaló jelentésben tájékoztatni.

36. §  A  kedvezményezettet jogszabálysértés, továbbá a  támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem 
szerződésszerű teljesítése, a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén, valamint a támogatási szerződéstől való 
elállása vagy a támogatási szerződés felmondása esetén az Áht.-ben és az Ávr.-ben előírt visszafizetési és kamatfizetési 
kötelezettség terheli.

8. Záró rendelkezések

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

38. §  A  tanulószerződés kötésére jogosult, gyakorlati képzést végző egyéb szerv, szervezet által a  2015/2016. tanév 
első félévére igényelt támogatásra a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható szakképzési 
célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendeletet [a továbbiakban: 24/2012. (VIII. 15.)  
NGM rendelet] azzal kell alkalmazni, hogy az elszámolást legkésőbb 2016. június 15. napjáig kell benyújtani az NSZFH 
részére. Az  NSZFH az  elszámolás elfogadását követő 5 napon belül folyósítja az  elszámolás alapján kifizetendő 
támogatási összeget, vagy intézkedik a fel nem használt támogatás visszafizetése érdekében.

39. § (1) E rendelet
a) 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL 
L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) 11. §-a és 12. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I–II. fejezetének, és III. fejezet 31. cikkének

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások odaítéléséről 2021. június 30-ig hozható döntés.

40. §  Hatályát veszti
a) a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól 

szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet, és
b) a 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 16/2016. (V. 27.) NGM rendelethez

Az NFA képzési alaprészből egyedi döntési eljárás alapján nyújtható támogatásra irányuló kérelem 
tartalmi és formai elemei

 1.  Általános adatok
1.1.  A kérelmet benyújtó szervezet neve
1.2.  A támogatási kérelem tárgya
1.3.  A támogatás célja
1.4.  A támogatás összege, forrásai
1.5.  A program megvalósításában résztvevő tervezett kedvezményezett szervezet, szervezetek neve

 2.  Előzmények
2.1.  Figyelembe veendő jogszabályok, egyéb előírások, megállapodások
2.2.  A kérelmet benyújtó és a programot megvalósító szervezet bemutatása
2.3.  A támogatás esetleges előzményének a bemutatása, az elért eredmények leírásával
2.4.  Azonos tárgyú, futó program esetén rövid beszámoló annak aktuális állapotáról, valamint információ arról, 

hogy a szervezet képes-e az új program megvalósítására
 3.  A tervezett program bemutatása

3.1.  A támogatással megvalósítandó program részletes leírása
3.2.  A célkitűzések megfogalmazása
3.3.  Távlati célok, tervek bemutatása a program esetleges folytatásáról
3.4.  Fejlesztési célok és ezekkel összefüggő indikátorok meghatározása, a támogatás hatására bekövetkező fejlődés 

bemutatása (indikátorok alkalmazásával is)
3.5.  Támogatással érintett célcsoport, célcsoportok bemutatása
3.6.  Oktatók, fejlesztésben résztvevők száma, kiválasztásuk módja
3.7.  A feladat végrehajtásának leírása, amennyiben harmadik fél felé támogatásátadás történik, annak formája és 

kiválasztásának részletes leírása
3.8.  Közbeszerzés megjelölése, amennyiben a közbeszerzés feltételei fennállnak
3.9.  A  végrehajtás során a  program szakmai minőségbiztosításának leírása, felelős szervezet (szervezeti egység, 

személy) megnevezésével
3.10.  A program megvalósításának ütemezése
3.11.  A tervezett költségek és az igényelt támogatási összeg bemutatása olyan részletezettséggel, fajlagos költségek 

bemutatásával, melyből egyértelműen megítélhető az  adott feladathoz tartozó költség indokoltsága 
(a  tartalmuk szerint a  megvalósítás szempontjából szorosan összetartozó feladatokat programelemekbe 
szükséges csoportosítani)

3.12.  A tervezett támogatás gazdaságosságának, ár-érték és teljesítmény-ráfordítás típusú bemutatása azaz, hogy 
a támogatás felhasználásával elérni kívánt teljesítmény, eredmény arányban áll-e a ráfordítással, támogatási 
összeggel

3.13.  A  felhalmozási célú költségek indoklása, a  beszerzett eszközök program lezárását követően történő 
hasznosításának bemutatása

3.14.  Az Szht. 21. § (1) bekezdése szerinti működtetési költségek főbb költségelemenkénti részletezése
 4.  Határidők, a támogatás forrása

4.1.  A program (a költségek elszámolhatóságának) kezdete
4.2.  A megvalósítás határideje (a költségek elszámolhatóságának vége)
4.3.  A támogatás forrásainak pontos megnevezése, ebből a képzési alaprész központi keretéből igényelt támogatás 

mértéke forintban
4.4.  A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje
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 5.  Táblázatok
5.1.  Összefoglaló szakmai és pénzügyi táblázat

5.1.1.  A programelemek pontos megnevezése
5.1.2.  A tervezett költségek programelemenként
5.1.3.  Az igényelt támogatás összege programelemenként
5.1.4.  Az igényelt támogatásból a lebonyolítással kapcsolatban működtetésre igényelt támogatás mértéke 

külön programelemként megjelölve
5. 2.  Összesítő táblázat az igényelt teljes támogatásról személyi, működési célú dologi és felhalmozási célú dologi 

költségek szerinti bontásban
 6.  Egyéb elemek

6.1.  A  kérelmező cégszerű aláírása, amennyiben a  kérelmező nem egyezik meg a  tervezett kedvezményezettel, 
akkor a tervezett kedvezményezett cégszerű aláírása is

6.2.  Az Áht. szerinti biztosíték összegét és típusát, amennyiben annak alkalmazása szükséges
6.3. Amennyiben a  kérelmező költségvetési szerv, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  tervezett program 

megvalósításának időszakában a központi költségvetési törvény nem biztosítja a kérelemben megnevezett 
feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetét

6.4.  A kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben az Áht. 50. § (3) bekezdésében foglalt kizáró ok 
egyike sem áll fenn

6.5.  A  kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az  állami adóhatóság köztartozásmentes adózók 
nyilvántartásában szerepel, vagy amennyiben nem szerepel a  nyilvántartásban az  állami adóhatóság által 
köztartozás alóli mentességéről kiállított igazolást

6.6.  Szervezeti adatlap a támogatási szerződés megkötéséhez és a támogatás folyósításához szükséges adatokkal
 7.  Az 1–6. pontokban foglaltakon túl további szükséges elemek a kedvezményezett által harmadik félnek pályázat útján 

nyújtandó támogatás esetén
7.1.  A pályázati felhívás megjelentetésének módja
7.2.  A pályázat céljának és tárgyának a megjelölése
7.3.  A  pályázók körének pontos megjelölése, a  várható pályázatok becsült száma, a  várható támogatási igény 

mértéke
7.4.  A pályázói körre vonatkozó feltételek
7.5.  Az egy kedvezményezett részére nyújtható minimális vagy maximális támogatási összeg megjelölése
7.6.  A támogatás intenzitástartalmának meghatározása
7.7.  A kötelező önrész szükségességének és mértékének megjelölése
7.8.  A bírálatnál előnyt jelentő szempontok megjelölése
7.9.  Arra vonatkozó rendelkezés, hogy a bírálóbizottság a pályázat csökkentett összköltséggel vagy csökkentett 

összköltséggel és csökkentett tartalommal történő támogatási javaslata esetén az  összköltséget milyen 
maximális mértékben vagy elv szerint csökkenti.

7.10.  A  támogatásra fordítandó pénzügyi keret (pályázati keret) és ezen felül a  lebonyolítással kapcsolatban 
működtetésre fordítandó pénzösszeg (működtetési keret) mértéke, a számítás részletes bemutatása

7.11.  A pályázat lebonyolítását végző szervezet megjelölése
7.12.  A bírálóbizottság tagjainak tervezett összetétele, vezetője, a tagok esetleges díjazása
7.13.  A végső kedvezményezettre vonatkozóan az elszámoltatás és ellenőrzés bemutatása
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A nemzetgazdasági miniszter 18/2016. (VI. 9.) NGM rendelete
egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont af ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi 
CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 
módosítása

1. §  Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendeletet – az  (1a)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  Mvt. 87.  § 9.  pontja szerinti, szervezett 
munkavégzés keretében folytatott ipari alpintechnikai tevékenységre (a továbbiakban: alpintechnika) kell alkalmazni.”

2. §  Az R1. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  terrorizmust elhárító szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve 
közalkalmazotti jogviszonyban, szervezett tevékenység keretében folytatott munkavégzésre.”

3. § (1) Az R1. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. Dinamikus kötél: a  munkavállaló zuhanása során fellépő erőhatás csökkentése érdekében alkalmazott, olyan 
körszövött kötél, amelyet a gyártó vagy szabvány akként határoz meg.”

 (2) Az R1. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„28. Félstatikus kötél: a munkavállaló statikus vagy dinamikus terhelésének megtartása érdekében alkalmazott, olyan 
körszövött kötél, amelyet a gyártó vagy szabvány akként határoz meg.”

 (3) Az R1. 2. § 8. pontja a következő 8a–8c. alponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában
Ipari alpintechnikai tevékenység (alpintechnika): a  munkafeladat elvégzésének érdekében, nem állandóan és 
megszakításokkal folytatott olyan munkavégzés, ahol a  2 méter szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely 
megközelítése, az  ott-tartózkodás, a  munkafeladat végrehajtása és a  munkahely elhagyása egyéni védőeszközök és 
meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevételével (alpintechnikai módszerrel) történik.]
„8a. Ipari alpinista: az  a  18. életévét betöltött személy, aki államilag elismert ipari alpinista szakképesítést igazoló 
bizonyítvánnyal, vagy honosított ipari alpinista szakképesítést igazoló külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik.
8b. Ipari alpinista segéd: az  a  18. életévét betöltött személy, aki egyéb, nem államilag elismert ipari alpintechnikai 
képesítéssel, tanfolyami végzettséggel rendelkezik, illetve aki a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányait 
megkezdte.
8c. Ipari alpinista gyakornok: az a 16. életévét betöltött, de 18 év alatti személy, aki a szakképesítés megszerzésére 
irányuló tanulmányait megkezdte, vagy államilag elismert szakképesítést biztosító bizonyítvánnyal rendelkezik.”

4. §  Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató a 4. §-ban meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséhez köteles ipari alpinistát (a továbbiakban: 
munkairányító) írásban kijelölni és igénybe venni. A  munkairányító elsődleges feladata az  egészséget nem 
veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeit figyelembe véve a munkaterület kijelölése, kialakításának 
meghatározása és a munkáltató által előírt alpintechnikai módszer szerinti munkavégzés irányítása. A munkairányító 
jelenléte nélkül a munkaterületen alpintechnikai tevékenység nem folytatható.”
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5. §  Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  munkairányító a  napi munkavégzés megkezdése előtt az  építési naplóba tett bejegyzés útján, vagy egyéb 
módon írásban igazolja, hogy a  munkavállaló írásbeli kijelölése megtörtént és a  munkavállaló az  alpintechnikai 
munkavégzésre alkalmas állapotban van.”

6. §  Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Alpintechnikát csak az az ipari alpinista, ipari alpinista segéd, illetve ipari alpinista gyakornok végezhet, aki 
az előzetes és időszakos munkaköri, illetve szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata alapján arra alkalmas.
(2) Ipari alpinista segéd és ipari alpinista gyakornok alpintechnikát csak ipari alpinista irányítása és felügyelete mellett 
végezhet.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti feltételeken túlmenően elölmászást csak az  e  tevékenységre kiképzett ipari alpinista 
végezhet.”

7. §  Az R1. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A mentéshez szükséges felszerelést és egyéni védőeszközt a munkairányító közreműködésével kell a helyi, illetve 
a mentési sajátosságoknak megfelelően meghatározni, ha a 12. § (2) bekezdésben meghatározott alapfelszerelés nem 
elegendő. A mentéshez szükséges felszerelést és egyéni védőeszközt rendeltetésétől eltérő célra használni tilos.”

8. §  Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § E rendeletnek az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 
módosításáról szóló 45/2013. (X. 14.) NGM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezései nem 
érintik a Módr. hatálybalépése előtt megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.”

9. §  Hatályát veszti az R1.
a) 2. § 20. pontja,
b) 5. § (3) bekezdése,
c) 12. § (7) bekezdése,
d) 15. § (3) és (4) bekezdése,
e) 15. § (12) bekezdésében a „statikus” szövegrész.

2. A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló  
55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

10. §  Hatályát veszti a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény 
érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet
a) 6. §-a,
b) 8. § (1) bekezdése,
c) 10. §-a,
d) 1. és 2. melléklete.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. és 2. § a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenység ellátásának szabályairól szóló BM rendelet 

hatálybalépésének napján lép hatályba.

12. §  A rendelet 1–9.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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