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Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 

A Kormány 9/2020. (I. 31.) Korm. rendelete
az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló  
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdésében a „Kbt. 113–117. §ában” szövegrész helyébe a „Kbt. 114–117. §ában” 
szöveg lép.

2. §  Az R1. 18. § (5) bekezdésében a „közbeszerzési eljárást megindító felhívásban” szövegrész helyébe a „közbeszerzési 
dokumentumokban” szöveg lép.

2. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának 
Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési 
Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság az ellenőrzés eredményéről a Kbt. 189/A. §a szerinti ügyintézési határidőben jegyzőkönyvet készít.”

3. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe 
a „három” szöveg lép.

4. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló  
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
3. § (3)–(6) bekezdése.
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5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,  
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló  
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  gazdasági szereplőnek az  adott eljárásban alkalmazott szabályoknak megfelelően az  ajánlatkérő Kbt. 69.  § 
(4)–(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor a III. és IV. Fejezetnek 
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és megfelel az ajánlatkérő 
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.”

7. §  Az R2. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány 
benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:)
„g) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés n)–o)  pontjára vonatkozóan a  formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó 
pontja kitöltésével nyilatkozik.”

8. §  Az R2. 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a  Kbt. 115.  §a alapján jár el, és előír 
alkalmassági követelményt, a 19. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevőnek 
az  ajánlatban megtett, arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az  ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette. Az ajánlatkérő ebben az esetben 
is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 19. § (1) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható.
(3) A  (2) bekezdésben foglalt esetben az ajánlattevő választása szerint jogosult a 19. § (1) bekezdésében foglaltak 
helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát vagy a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat az ajánlatban benyújtani. 
Nyilatkozattal történő igazolás esetén, ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat 
valóságtartalmával kapcsolatban, öt munkanapos határidő tűzésével előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás 
benyújtását.”

9. §  Az R2. 25. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a  Kbt. 115.  §a alapján jár el, és előír 
alkalmassági követelményt, a 21. § (2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevőnek 
az  ajánlatban megtett, arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az  ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette. Az ajánlatkérő ebben az esetben 
is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 21. § (2) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható.
(3) A  (2) bekezdésben foglalt esetben az ajánlattevő választása szerint jogosult a 21. § (2) bekezdésében foglaltak 
helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát vagy a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolásokat az ajánlatban benyújtani. 
Nyilatkozattal történő igazolás esetén, ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat 
valóságtartalmával kapcsolatban, öt munkanapos határidő tűzésével előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás 
benyújtását.”

10. §  Az R2.
1. 28.  § (5)  bekezdésében az „olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt” szövegrész helyébe az „olyan 

– szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt –” szöveg,
2. 37.  § (5)  bekezdésében az „olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt” szövegrész helyébe az „olyan 

– szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt –” szöveg
lép.
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6. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. 
(VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2d) bekezdésében az „– a jelenléti íven feltüntetett –” szövegrész helyébe az „– a jelenléti 
íven vagy a regisztrációs adatlapon feltüntetett –” szöveg lép.

7. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló  
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció 
egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet.”

13. §  Az R3. 16. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de 
–  a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – legalább a  hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől 
számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított, a Közbeszerzési Értesítőben 
közzéteendő hirdetmények esetében négy nap, az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic 
Daily) közzéteendő hirdetmények esetében hat nap álljon rendelkezésre az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtására.”

14. §  Az R3. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ajánlatkérő lehetővé teszi a  részekre történő részvételre jelentkezést vagy ajánlattételt, a  részvételre 
jelentkezőnek vagy az  ajánlattevőnek az  EKRben az  erre szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell 
benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre részvételi jelentkezést kíván benyújtani vagy ajánlatot kíván 
tenni.”

15. § (1) Az R3. 28. §a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az  ajánlatkérő az  eljárásban a  Kbt. által lehetővé tett esetekben a  kizáró okok és alkalmassági 
követelmények tekintetében előírja, hogy az  igazolások az  ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben kerüljenek 
benyújtásra, az ajánlatok bírálatát és értékelését követően az elektronikus árlejtés időpontjáról valamennyi, az eljárásban 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg értesíti, és egyben felhívja ajánlattételre. Az ajánlatkérő a Kbt. 
72. §a szerinti bírálatot az árlejtés megkezdését megelőzően is elvégezheti. Az ajánlatkérő az árlejtés befejezését 
követően az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, akinek ajánlata 
a Kbt. 72. §ára tekintettel nem érvénytelen.”

 (2) Az R3. 28. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az értesítés alapján az EKR-en keresztül ajánlatkérő legalább az alábbi információkról köteles tájékoztatást adni:)
„c) az ajánlatok értékelésének eredményéről,”

16. §  Az R3. 8. § a) pontjában az „a szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt. által előírt” szövegrész helyébe az „a megkötött 
szerződésre vonatkozó” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az R3.
1. 3. §a,
2. 20. § (2a) bekezdése.
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8. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdés e) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)
„e) az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely
ea) a központosított közbeszerzési rendszerhez vagy
eb) valamely e  rendelet szerinti keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, a  DKÜ 
felhívására, egy meghatározott beszerzési eljáráshoz
való csatlakozást önként (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozás) vállalja.”

 (2) Az R4. 1. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) Az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés 
a)–d)  pontjai szerinti szervezetek e  rendelet szerinti központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő 
ellátását. Ennek érdekében a DKÜ az (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja 
vagy feltételhez kötheti. Amennyiben az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti szervezet kizárólag valamely e  rendelet 
szerinti keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában csatlakozik a DKÜ egy meghatározott 
beszerzési eljárásához, az  érintett szervezetre, a  6.  § (2)  bekezdésében és a  14.  §ban foglaltak kivételével, nem 
vonatkoznak e rendeletben foglaltak.”

 (3) Az R4. 1. § (4) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az  éves informatikai 
beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezhető beszerzési igény, amely azonnali beavatkozást 
igénylő kritikus működési kényszer miatt jelentkezik.”

19. § (1) Az R4. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési díj mértéke legfeljebb
a) a  Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a  létrejövő visszterhes 
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének – vagy ha a beszerzési eljárás kifejezetten egy érintett 
szervezet javára létrejövő egyedi keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés megkötésére irányul, e szerződés 
általános forgalmi adó nélkül számított értékének – 4%a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás 
Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének 2%a;
b) a  Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de az  uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű 
beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének – vagy 
ha a  beszerzési eljárás kifejezetten egy érintett szervezet javára létrejövő egyedi keretmegállapodás vagy más 
keretjellegű szerződés megkötésére irányul, e szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének – 2,5%a; 
eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének 
1,75%a;
c) a  Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzési eljárás esetén a  létrejövő 
visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének – vagy ha a beszerzési eljárás kifejezetten egy 
érintett szervezet javára létrejövő egyedi keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés megkötésére irányul, 
e  szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének – 2%a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén 
a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének 1%a;
d) keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával létrejövő visszterhes szerződés esetén, 
e  szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén 
a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének 1%a
lehet.”
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 (2) Az R4. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetését a  DKÜ által meghatározott módon kell teljesíteni. 
A  (2)  bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetésére az  érintett szervezet nem köteles, továbbá részére a  már 
megfizetett előleg vagy közbeszerzési díj visszajár, ha a  (2)  bekezdés szerinti beszerzési eljárás olyan okból vált 
eredménytelenné, amelyért a DKÜ felelős.”

9. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. február 1jén lép hatályba.
 (2) A 2. § 2020. április 1jén lép hatályba.

21. §  Ennek a rendeletnek a 6. §a
a) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 59. cikk (1) bekezdés a) pontjának,
b) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 80. cikk (3) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2020. (I. 13.) MNB rendelete
az „I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint emlékére – „I. Ulászló aranyforintja” 
megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. január 14.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon, lent az „50 000” értékjelzés 

és a „FORINT” felirat olvasható. A két köriratot bal oldalon, egymás alatti két sorban a „2020” verési évszám és a „BP.” 
verdejel választja el egymástól. A  középmezőben, kissé balra, gyöngysorszegéllyel határolva az  I. Ulászló király 
által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás, jobb oldalon, 
a címerpajzs elé helyezve, korabeli technikával pénzverést végző mester ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának 
képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint 
hátlapjának ábrázolása látható, melyből Szent László alakja kissé megnagyobbítva kiemelkedik. Az emlékérme szélén, 
külső körgyűrűbe szerkesztve, köriratban, fent az „I. ULÁSZLÓ ARANYFORINTJA”, lent, balra az „1440”, jobbra az „1444” 
felirat olvasható. A  felső és az  alsó köriratot bal oldalon egy kör alakú díszítőmotívum, jobb oldalon Tóth Zoltán 
tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 2000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 14én lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet az 1/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 1/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2020. (I. 13.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint emlékére – „I. Ulászló aranyforintja” 
megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. január 14.

2. § (1) Az emlékérme az „I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 1/2020. (I. 13.) MNB rendelettel 
kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piedfort változata, szélfelirattal ellátva.

 (2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.
 (3) Az emlékérme előlapjának szélén, köriratban, fent a  „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon, lent  

az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A két köriratot bal oldalon, egymás alatti két sorban a „2020” verési 
évszám és a „BP.” verdejel választja el egymástól. A középmezőben, kissé balra, gyöngysorszegéllyel határolva az  I. 
Ulászló király által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás, jobb 
oldalon, a címerpajzs elé helyezve, korabeli technikával pénzverést végző mester ábrázolása látható. Az emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (4) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint 
hátlapjának ábrázolása látható, melyből Szent László alakja kissé megnagyobbítva kiemelkedik. Az emlékérme szélén, 
külső körgyűrűbe szerkesztve, köriratban, fent az „I. ULÁSZLÓ ARANYFORINTJA”, lent, balra az „1440”, jobbra az „1444” 
felirat olvasható. A  felső és az  alsó köriratot bal oldalon egy kör alakú díszítőmotívum, jobb oldalon Tóth Zoltán 
tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

 (5) Az emlékérme szélén a „WLADISLAVS DEI GRATIA REX VNGARIE •” szélfelirat olvasható.

3. §  Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 14én lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 2/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 2/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2020. (I. 13.) MNB rendelete
az „I. Ulászló aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint emlékére – „I. Ulászló aranyforintja” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. január 14.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapjának szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon, lent a „2000” értékjelzés 

és a „FORINT” felirat olvasható. A  két köriratot bal oldalon, egymás alatti két sorban a „2020” verési évszám és 
a „BP.” verdejel választja el egymástól. A középmezőben, kissé balra, gyöngysorszegéllyel határolva az I. Ulászló király 
által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás, jobb oldalon, 
a címerpajzs elé helyezve, korabeli technikával pénzverést végző mester ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának 
képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint 
hátlapjának ábrázolása látható, melyből Szent László alakja kissé megnagyobbítva kiemelkedik. Az emlékérme szélén, 
külső körgyűrűbe szerkesztve, köriratban, fent az „I. ULÁSZLÓ ARANYFORINTJA”, lent, balra az „1440”, jobbra az „1444” 
felirat olvasható. A  felső és az  alsó köriratot bal oldalon egy kör alakú díszítőmotívum, jobb oldalon Tóth Zoltán 
tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 14én lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 3/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2020. (I. 28.) MNB rendelete
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló  
17/2018. (V. 29.) MNB rendelet módosításáról

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

1. §  A  felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. §a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MNB tv. 167. § (5) bekezdése alapján bevallás benyújtására nem kötelezett Hpt. szerinti független közvetítő, 
valamint Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által megfizetendő felügyeleti változó díj alapja a tárgynegyedévi teljes 
bruttó közvetítői díjazás vagy jutalékbevétel.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  MNB tv. 168.  § (1)  bekezdése szerint felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  naptári év első napján hatályos 
mértékű alapdíj alkalmazásával felügyeleti alapdíj bevallást készít, ha a naptári év első napján engedéllyel rendelkezik 
vagy ennek hiányában az MNB nyilvántartásában szerepel.”

 (2) A Rendelet 4. §a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  felügyeleti változó díj mértéke a  tárgynegyedéven belül módosul, akkor a  tárgynegyedévi felügyeleti díj 
számításánál a  negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, és a  tárgynegyedév első napján hatályos díjmértéket kell 
a  díjalapra vetíteni az  új díjmérték hatálybalépését megelőző napig, majd a  90 napból hátralévő napokra az  új 
díjmérték szerint szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.
(7) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgyéven belül módosul, akkor a tárgyévi felügyeleti díj számításánál az évet 
360 naposnak kell tekinteni, és a  tárgyév első napján hatályos díjmértéket kell a díjalapra vetíteni az új díjmérték 
hatálybalépését megelőző napig, majd a 360 napból hátralévő napokra az új díjmérték szerint szükséges kiszámítani 
a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.”

3. §  A Rendelet 6. §a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” 
megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNBnek.”

4. §  A Rendelet a következő 10. §sal egészül ki:
„10.  § A  4.  §nak a  felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) 
MNB  rendelet módosításáról szóló 4/2020. (I. 28.) MNB rendelettel megállapított (6), illetve (7)  bekezdése első 
alkalommal a  2020. I. naptári negyedévre vonatkozó változó díj kiszámítása, illetve annak éves korrekciója során 
alkalmazandó.”

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

6. §  A Rendelet
a) 4. § (5) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrészek helyébe a „felügyeleti változó” szöveg,
b) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 32. sorában a „képviselete” szövegrész helyébe a „fióktelepe” szöveg,
c) 1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 35. sorában a „Harmadik” szövegrész helyébe az „EGTállambeli, 

valamint harmadik” szöveg, az „EGTállamon” szövegrész helyébe az „EGTállambeli, valamint az EGTállamon” 
szöveg,

d) 1. melléklet II. pont 35. alpontjában foglalt táblázat címében a „Harmadik” szövegrész helyébe az „EGTállambeli, 
valamint harmadik” szöveg,

e) 3. mellékletében foglalt táblázat 23. és 35. sorában a „pénzpiaci” szövegrészek helyébe a „Hpt. szerinti” szöveg
lép.
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7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 4/2020. (I. 28.) MNB rendelethez

A Rendelet 1. melléklet II. pont 34. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„34.
BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 BIZTVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
 

002 BIZTVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(szavatolótőkeszükséglet, illetve minimális 
szavatolótőkeszükséglet)

 

003 BIZTVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(biztosítástechnikai tartalékok könyv szerinti 
értéke)

 

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

 

005 BIZTVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj  

– tőkeszükséglet után
 

006 BIZTVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj  
– biztosítástechnikai tartalékok után

 

007 BIZTVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj 

összesen
 

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

 

008 BIZTVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)  

009 BIZTVDN061

Előző évi változó díj alapja  
– szavatolótőkeszükséglet, illetve minimális 

szavatoló tőkeszükséglet után – auditált 
adatok alapján

 

010 BIZTVDN062
Előző évi változó díj alapja  

– biztosítástechnikai tartalékok után – auditált 
adatok alapján

 

011 BIZTVDN07
Előző évre számított változó díj  

– auditált adatok alapján  
(BIZTVDN071+BIZTVDN072)

 

012 BIZTVDN071
Előző évre számított változó díj  

– tőkeszükséglet után –  
auditált adatok alapján

 

013 BIZTVDN072
Előző évre számított változó díj  

– biztosítástechnikai tartalékok után – auditált 
adatok alapján

 

014 BIZTVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
 

015 BIZTVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(BIZTVDN08–BIZTVDN07)
 

”
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2. melléklet a 4/2020. (I. 28.) MNB rendelethez
„2. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj bevallására szolgáló táblák kitöltési előírásai

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

az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.
 3.  A  felügyeleti alapdíj bevallására szolgáló táblákban az  előírt alapdíj sorban az  e  rendelet 1.  §ában hivatkozott 

jogszabályokban meghatározott alapdíjat kell szerepeltetni.
 4.  A  felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblákban a  tárgynegyedévi működés napjainak száma sorban 

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

 5.  A változó díj mértékének tárgynegyedéven belüli esetleges változása miatt szükséges arányosítást e  rendelet 4. § 
(6) és (7) bekezdése szerint, az alábbi képlet alkalmazásával kell elvégezni.
5.1.  Negyedéves változó díj megállapításához:
 („Felügyeleti változó díj alap” × „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” × („tárgynegyedév első napja és az új 

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

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

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

II. Részletes kitöltési előírások
 1.  Pénzpiac

1.1.  Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet)
1.1.1.  A hitelintézet által fizetendő alapdíj és változó díj mértékét az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti 

szövetkezeti hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. § (9) és (10) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 208. § 
(3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

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

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

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

 HVDN03=HVDN031+HVDN032
 A HVDN031 soron kell megadni a HVDN021 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő 

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

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

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

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

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

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

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

 HVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HVDN03 soron bevallott változó díjak 
összege.

 HVDN09=HVDN08–HVDN07
1.2.  EGTállambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

1.2.1.  Az  EGTállambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves 
mértékét a  Hpt. 208.  § (3)  bekezdése, (4)  bekezdés c)  pontja, illetve (7)  bekezdése alapján kell 
meghatározni.

1.2.2.  HFVDN EGTállambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla 
kitöltése

 A HFVDN021 soron a negyedév végi mérlegfőösszeg összegét kell feltüntetni.
 A HFVDN022 soron a  Bszt.ben szabályozott, a  portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, 

piaci értéken számított portfólió eszközértékének (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi 
átlagának értékét kell megjeleníteni.

 HFVDN03=HFVDN031+HFVDN032
 A HFVDN031 soron kell megadni a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő 

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

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

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

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

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

 HFVDN07=HFVDN071+HFVDN072
 A HFVDN071 soron az  előző évre, a  HFVDN061 soron kimutatott mérlegfőösszeg után számított 

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

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

 HFVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HFVDN03 soron bevallott változó díjak 
összege.

 HFVDN09=FVDN08–HFVDN07
1.3.  Pénzügyi vállalkozás

1.3.1.  A  pénzügyi vállalkozás – ideértve a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak 
megfelelő pénzügyi vállalkozást is – által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § 
(3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, illetve (6) bekezdése alapján kell meghatározni.

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

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.
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 A PVVDN04 sorban a  tárgyévben a  PVVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és 
második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

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

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

díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték 
változása miatt szükséges arányosítást.

 PVVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PVVDN03 soron bevallott változó díjak 
összege.

 PVVDN09=PVVDN08–PVVDN07
1.4.  EGTállambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe

1.4.1.  Az EGTállambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét 
a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés c) pontja, illetve (8) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.4.2.  PVFVDN EGTállambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
tábla kitöltése

 A tábla kitöltése megegyezik a PVVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
1.5.  Pénzfeldolgozó
 A pénzfeldolgozási tevékenységet kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként végző, pénzügyi intézménynek 

nem minősülő jogi személy (pénzfeldolgozó) által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a  Hpt. 208.  § 
(3)  bekezdése és (4)  bekezdés d)  pontja alapján kell meghatározni, az  intézménytípust változó díj fizetési 
kötelezettség nem terheli.

1.6.  Bankképviselet
 A bankképviselet által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése és (4) bekezdés 

d) pontja alapján kell meghatározni, az intézménytípust változó díj fizetési kötelezettség nem terheli.
1.7.  Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénzkibocsátó intézmény, az  ezen típusú EGTállambeli intézmények 

fióktelepe
1.7.1.  A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, az ezen típusú EGTállambeli 

intézmények magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét 
az Fsztv. 71. §a alapján kell meghatározni.

1.7.2.  PIVDN Elektronikuspénzkibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves) tábla kitöltése

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

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

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

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

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

díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték 
változása miatt szükséges arányosítást.

 PIVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PIVDN03 soron bevallott változó díjak 
összege.

 PIVDN09=PIVDN08–PIVDN07.
1.7.3.  PIFVDN EGTállambeli elektronikuspénzkibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése
 A PIFVDN02 soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév 

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

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

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

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

díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték 
változása miatt szükséges arányosítást.

 A PIFVDN08 sor az előző évben kiszámított és negyedévente a PIFVDN03 soron bevallott változó díjak 
összege.

 PIFVDN09=PIFVDN08–PIFVDN07
 2.  Tőkepiac

2.1.  Befektetési vállalkozás
2.1.1.  A befektetési vállalkozás által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 

a) pontja, a változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni.
2.1.2.  BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése
 A BVVDN021 soron a tőkekövetelmény negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni.
 A BVVDN022 soron a  piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) 

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

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

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

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

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

 A BVVDN061 soron az  előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értékét kell 
szerepeltetni.

 A BVVDN062 soron a kezelt portfólió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értékét kell 
jelenteni.

 BVVDN07=BVVDN071+BVVDN072
 A BVVDN071 soron az  előző évre, auditált adatokból számított BVVDN061 sorban jelentett 

tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen 
bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

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

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

 BVVDN09=BVVDN08–BVVDN07
2.2.  EGTállambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

2.2.1.  Az  EGTállambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves 
mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja alapján, a változó díj éves mértékét 
a Bszt. 157. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BVFVDN09=BVFVDN08–BVFVDN07
2.3.  Árutőzsdei szolgáltató
 Az árutőzsdei szolgáltató által fizetendő alapdíj éves mértékét a  Bszt. 156.  § (1)  bekezdése és (2)  bekezdés 

a) pontja alapján kell meghatározni. Az árutőzsdei szolgáltató nem fizet változó díjat.
2.4.  Befektetési alap

2.4.1.  A Befektetési alap nem fizet alapdíjat.
 A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (4) bekezdése alapján kell 

meghatározni.
2.4.2.  ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése
 Az ALAPVDN00001 soron a táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összegét kell szerepeltetni, 

ahol xxx három számjegyet jelöl.
 Az ALAPVDN00102 soron a befektetési alap forintra átszámított nettó eszközértékének negyedéves 

átlagát kell szerepeltetni. Az  eszközérték össz átlagának meghatározásához a  munkanapokat és 
munkaszüneti napokat is szükséges figyelembe venni.

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

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

kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.
 Az ALAPVDN00106 soron az alap forintra átszámított nettó eszközértékének éves átlagát kell jelenteni.
 Az ALAPVDN00107 soron az  ALAPVDN00106 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő 

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

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

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

2.5.1.  A befektetési alapkezelő által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (2), illetve 
(3) bekezdése alapján kell meghatározni.

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

szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma).
 Az AKVDN03 soron az AKVDN02 sorban jelentett kezelt portfólió nettó eszközértéke alapján fizetendő 

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

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

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

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

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

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

 AKVDN09=AKVDN08–AKVDN07
2.6.  EGTállambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe

2.6.1.  Az EGTállambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj 
éves mértékét a Kbftv. 162. § (2), illetve (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.6.2.  AKFVDN EGTállambeli befektetési alapkezelő fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) tábla 
kitöltése

 A tábla kitöltése megegyezik az AKVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.
2.7.  Szabályozott piac, EGTállambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe

2.7.1.  A  szabályozott piac, az  EGTállambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő 
felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja 
alapján kell meghatározni.

 A szabályozott piac nem fizet változó díjat.
 Az EGTállambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékét a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.
2.7.2.  SZPVDN EGTállambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 

tábla kitöltése
 Az SZPVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.
 Az SZPVDN03 sorban kell megadni az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő 

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

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

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

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

 SZPVDN09=SZPVDN08–SZPVDN07



392 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 2. szám 

2.8.  Tőzsde, EGTállambeli tőzsde magyarországi fióktelepe
2.8.1.  A tőzsde, illetve az EGTállambeli tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj 

éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján, a változó 
díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.8.2.  TOZSDEVDN Tőzsde, EGTállambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
tábla kitöltése

 A TOZSDEVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
 A TOZSDEVDN03 sorban kell megadni a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján 

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

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

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

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

 TOZSDVDN09=TOZSDEVDN08–TOZSDEVDN07
2.9.  Központi értéktár, EGTállambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe

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

2.9.2.  KETVDN Központi értéktár, EGTállambeli központi értéktár fióktelepe változó díj számítása 
(negyedéves) tábla kitöltése

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

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

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

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

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

 KETVDN09=KETVDN08–KETVDN07
2.10.  Központi szerződő fél, a  648/2012/EU rendelet 25.  cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél 

magyarországi fióktelepe
2.10.1.  A  központi szerződő fél, valamint a  648/2012/EU rendelet 25.  cikke szerint nyilvántartásba vett, 

az  Európai Unió tagállamában székhellyel nem rendelkező központi szerződő fél magyarországi 
fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a  Tpt. 380.  § (3)  bekezdése, valamint 
(4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján, a központi szerződő fél által fizetendő felügyeleti változó díj 
éves mértékét a Tpt. 381. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

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

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

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

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

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

 KSZFVDN09=KSZFVDN08–KSZFVDN07
2.11.  Tőkepiac egyéb szereplői
 A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét 

a Bszt. 156. § (2) bekezdés c) pontja alapján kell meghatározni.
A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe nem fizet változó díjat.

 3.  Biztosítási piac
3.1.  Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület

3.1.1.  A  biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság, biztosító és viszontbiztosító szövetkezet, biztosító 
egyesület által fizetendő alapdíj éves mértékét a  Bit. 325.  §a alapján, a  változó díj éves mértékét 
a Bit. 326. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni. A Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító
egyesület a Bit. 324. § (3) bekezdése alapján nem fizet változó díjat.

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

 A BIZTVDN021 sorban a  negyedévben jelentett minimális szavatolótőkeszükségletet kell 
szerepeltetni.

 A BIZTVDN022 soron kell jelenteni a  biztonságtechnikai tartalékok negyedév végi könyv szerinti 
értékét.

 BIZTVDN03=BIZTVDN031+BIZTVDN032.
 A BIZTVDN031 soron a BIZTVDN021 sorban jelentett tőkeszükséglet alapján fizetendő változó díj éves 

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

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

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

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

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

 A BIZTVDN062 sorban biztosítástechnikai tartalékok auditált adatokon alapuló értékét kell 
szerepeltetni.

 BIZTVDN07=BIZTVDN071+BIZTVDN072
 A BIZTVDN071 sorban a  BIZTVDN061 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó 

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

 A BIZTVDN072 soron a  BIZTVDN062 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték 
változása miatt szükséges arányosítást.
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 A BIZTVDN08 soron az előző évre számított, és negyedévente a BIZTVDN03 soron bevallott változó díj 
összegét kell jelenteni.

 BIZTVDN09=BIZTVDN08–BIZTVDN07
3.2.  EGTállambeli, harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

3.2.1.  Az  EGT másik tagállamában székhellyel rendelkező, valamint harmadik országbeli biztosító 
magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 325. §a alapján, a változó díj 
éves mértékét a Bit. 326. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.

3.2.2.  BIZTFVDN EGTállambeli biztosító magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves) tábla kitöltése

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

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

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

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

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

 BIZTFVDN09=BIZTFVDN08–BIZTFVDN07
 4.  Pénztári piac

4.1.  Magánnyugdíjpénztár
4.1.1.  A magánnyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Mpt. 116. §a alapján 

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

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

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

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

 A 71MNYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti 
értékével.

 A 71MNYVDN07 soron a  71MNYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték 
változása miatt szükséges arányosítást.

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

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

4.2.1.  Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §a alapján 
kell meghatározni.

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

változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve 



2. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 395

a  tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges 
arányosítást.

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

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

 A 71ONYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az  éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti 
értékével.

 A 71ONYVDN07 soron a  71ONYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték 
változása miatt szükséges arányosítást.

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

 71ONYVDN09=71ONYVDN08–71ONYVDN07
4.3.  Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség és önsegélyező pénztár

4.3.1.  Az  egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint az  egészség és önsegélyező pénztár által 
fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §a alapján kell meghatározni.

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

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

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

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

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

 A 71ESPVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az  éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti 
értékével.

 A 71ESPVDN07 sorban a  71ESPVDN06 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték 
változása miatt szükséges arányosítást.

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

 71ESPVDN09=71ESPVDN08–71ESPVDN07
4.4.  Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

4.4.1.  A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét 
az Fnytv. 71. §a alapján kell meghatározni.

4.4.2.  76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves) tábla kitöltése

 A 76FNYIVDN02 soron a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci 
értékét kell jelenteni.

 A 76FNYIVDN03 sorban a  76FNYIVDN02 sorban jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő 
változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve 
a  tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges 
arányosítást.

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

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

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

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

 5.  Közraktár
A Krtv. 28. §ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár által az MNB részére 
fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a  Krtv. 12/A.  § (4) és (6)  bekezdése, valamint 12/C.  §a alapján kell 
meghatározni.”
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A Kormány 1007/2020. (I. 29.) Korm. határozata
a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet címrendjének 
módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. mellékletének címrendjét – 2020. 
január 31i fordulónappal – az 1. és a 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. január 31.
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2020. 

január 1jei határnappal történő átvezetéséről, és egyidejűleg az  átrendezés időpontjáig végrehajtott előirányzat
módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. január 31.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Magyar Államkincstárnál az  előző években keletkezett 
költségvetési maradványok előirányzatosításáról, az  azonosítás alatt álló kiadásoknak és bevételeknek megfelelő 
fejezeti kezelésű előirányzat, illetve azon belül egységes rovatrend szerinti azonosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1007/2020. (I. 29.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok átrendezése

ÁHTT

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím

Jog 
cím 
cso 
port

Jog 
cím

Fejezet Cím Alcím

Jog 
cím 
cso 
port

Jog 
cím

294702 XVII. 20 68 01 00 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása XV. 25 09 01 00

284201 XVII. 20 68 02 00 ÁPBk szakmai programjainak támogatása XV. 25 09 03 00

2. melléklet az 1007/2020. (I. 29.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat átrendezése

ÁHTT

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím

Jog 
cím 
cso 
port

Jog 
cím

Fejezet Cím Alcím

Jog 
cím 
cso 
port

Jog 
cím

355284 XVII. 20 68 03 00 Munkavédelmi célú támogatás XV. 25 09 02 00
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A Kormány 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi 
kapcsolatok programjai alcím, 1. Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok jogcímcsoporttal és 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap címmel történő kiegészítését;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §ában biztosított jogkörében eljárva 3 127 680 245 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3. az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 000 000 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi 
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 259 092 440 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1019/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 259 092 440

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
41 Magyar Falu Program

384117 3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 000 000

XII. Agrárminisztérium
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat

K6 Beruházások 581 253 541
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások 6 892 890
K6 Beruházások 317 874 764

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K3 Dologi kiadások 31 106 920
K6 Beruházások 1 960 552 130

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

K3 Dologi kiadások 1 287 571
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

384340 19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 257 804 869

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 230 000 000
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 127 680 245
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 230 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 230 000 000

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
384117 3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása 5 000 000 000

XII. Agrárminisztérium
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 581 253 541

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 324 767 654

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1 991 659 050

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 1 287 571

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
384340 19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja 2 257 804 869

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 10 386 772 685 10 386 772 685

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet,
aa) 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 6. Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti 

Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése alcímmel, valamint
ab) 2. Programszerű magasépítési beruházások címet a  6. Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest 

megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése 
alcímmel és a 7. Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások 
előkészítése alcímmel 

egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások cím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek alcímet a 3. Egyéb bevételek 
jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 13 789 981 000 forint  
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, 
a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Alkotmánybíróság elnöke, honvédelmi miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi 

erőforrások minisztere, a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2020. december 31.

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 2 038 788 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint.
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. A Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 10.  pontjában a  „Határidő: 
azonnal” szövegrész helyébe a „Határidő: a Zalaegerszegen kormányzati támogatással megvalósítandó multifunkciós 
rendezvény és sportcsarnok beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészültét követően azonnal” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.)  
Korm. határozat 1.  pontjában az  „1 836 800 000 forint tekintetében 2019. június 30.,” szövegrész helyébe  
az „1 836 800 000 forint tekintetében 2019. június 30., az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára 
biztosított 257 500 000 forint tekintetében 2019. december 31.,” szöveg lép.
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 4. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének megvalósítása (a továbbiakban: Program) 
érdekében a Kormány
egyetért azzal, hogy]
„b) az  1.  pont szerinti beruházások előkészítési fázisaira átcsoportosított forrás elszámolási és visszafizetési 
kötelezettségének határideje az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás esetében legkésőbb 2021. március 1. napja, 
az  1.  pont b)  alpontja szerinti beruházás esetében 2021. augusztus 29. napja, az  1.  pont c)–f )  alpontja esetében 
az  e  kormányhatározatot módosító, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő előirányzatátcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat közzétételét követő 60. nap.”

 5. A Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1593/2019. (X. 16.)  
Korm. határozat 4. pontjában az „adott évben szükséges forrás rendelkezésre állását követően azonnal” szövegrész 
helyébe az „azonnal” szöveg lép.

 6. Az egyes egyházi célú beruházásokhoz és egyéb feladatokhoz szükséges kormányzati intézkedésekről szóló  
1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat] 2. és 3.  pontjában  
a „4 525 336 490 forint” szövegrész helyébe a „4 295 336 490 forint” szöveg lép.

 7. A Kormány visszavonja az 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sorát.
 8. A határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat  

[a továbbiakban: 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 9. Az 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 2.  pontjában a „mindösszesen 14 123 413 000 forint” szövegrész helyébe 

a „mindösszesen 14 353 413 000 forint” szöveg lép.
 10. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány támogatásáról szóló 1810/2019. (XII. 27.) Korm. határozat

a) 1.  pontjában az  „ingatlan felújításának támogatásával” szövegrész helyébe az  „ingatlan felújításának, 
területrendezésének, valamint az  ingatlan használatához szükséges gépek, berendezések és felszerelések 
beszerzésének támogatásával” szöveg,

b) 3. pontjában a „2020. december 30ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31ig” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz

Az 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

[Sorszám) Kedvezményezett neve Támogatási cél Támogatási összeg (forint)]

13.
Aquinói Szent Tamás 

Közéleti Egyesület

Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia 
2020/2021. tanév és Szent Tamás Keresztény 
Közéleti Műhely támogatása

230 000 000



404 
PÉN

ZÜ
G

YI KÖ
ZLÖ

N
Y 

2. szám
 

2. melléklet az 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz
III. Alkotmánybíróság
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság
K1 Személyi juttatások 10 000 000
K3 Dologi kiadások 40 000 000
K7 Felújítások 656 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198291 2 Magyar Honvédség

K6 Beruházások 3 851 656 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

263090 28 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
K3 Dologi kiadások 1 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 912 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 7 636 125 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 65 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -13 789 981 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 592 136 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 864 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 592 136 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 864 000

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 592 136 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 864 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 706 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 3 851 656 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

263090 28 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 913 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 7 636 125 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 73 200 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 13 789 981 000 13 789 981 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 
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2. szám
 

3. melléklet az 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K3 7 500 000
K6 142 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok

K8 115 000 000
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

1 Egyedi magasépítési beruházások 
384217 5 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

K6 90 000 000
384284 6 Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése

K6 488 600 000
2 Programszerű magasépítési beruházások 

384295 6 Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése
K6 1 163 193 000

384306 7 Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése
K6 31 995 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok 

2 Központi tartalékok
375739 4 Beruházás Előkészítési Alap

K8 -2 038 788 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 150 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok 115 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 2 038 788 000 2 038 788 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Beruházások

Beruházások

Beruházások

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Beruházások

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

Dologi kiadások

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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