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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLIX.
tör vény

a viszontbiztosítókról*

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) Ha nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del -
ke zik, e tör vény ha tá lya ki ter jed:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a vi szont biz to sí tók
ál tal vég zett vi szont biz to sí tá si és az zal köz vet le nül össze -
füg gõ te vé keny ség re, illetve a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén szék hellyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó ál tal e tör vény
fel ha tal ma zá sa alap ján vég zett vi szont biz to sí tá si és az zal
köz vet le nül össze füg gõ te vé keny ség re;

b) a kül föl di vi szont biz to sí tó ma gyar or szá gi kép vi se le -
te ál tal foly ta tott te vé keny ség re;

c) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (a to -
váb biak ban: Fel ügye let) ál tal el lá tott – e tör vény ben meg -
ha tá ro zott – fel ügye le ti te vé keny ség re; valamint

d) azon vál lal ko zá sok – e tör vény ben meg ha tá ro zott –
kö te le zett sé ge i re, ame lyek re az össze vont ala pú, ille tõ leg
a ki egé szí tõ fel ügye let ki ter jed.

(2) E tör vény ren del ke zé sei a bel föl di vi szont biz to sí tó
kül föl dön vég zett vi szont biz to sí tá si, illetve kép vi se le ti te -
vé keny sé gé re ab ban az eset ben ter jed nek ki, ha a te vé -
keny ség he lye sze rin ti or szág jog sza bá lya el té rõ en nem
ren del ke zik.

2.  § E tör vény ha tá lya nem ter jed ki:
a) a biz to sí tók ál tal vég zett vi szont biz to sí tá si te vé -

keny ség re,
b) az ál lam i meg bí zás ból vagy ál lam i ga ran ci á val vég -

zett vi szont biz to sí tá si te vé keny ség re.

Fogalmak

3.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. anya vál la lat, le ány vál la lat, ellen õr zõ be fo lyás:
a) anya vál la lat: min den olyan vál lal ko zás, amely egy

má sik vál lal ko zás mû kö dé sé re ellen õr zõ be fo lyást gya ko rol,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el. 

b) le ány vál la lat: min den olyan vál lal ko zás, amely nek
mû kö dé sé re egy má sik vál lal ko zás ellen õr zõ be fo lyást
gya ko rol. A le ány vál la lat va la mennyi le ány vál la la tát az
anya vál la lat le ány vál la la tá nak kell te kin te ni,

c) ellen õr zõ be fo lyás: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ben
(a továb biak ban: Hpt.) meg ha tá ro zott fo ga lom;

2. alá ren delt köl csön tõ ke: min den, tény le ge sen a vi -
szont biz to sí tó ren del ke zé sé re bo csá tott köl csö n, ha a köl -
csön szer zõ dés tar tal maz za, hogy a köl csö n a vi szont biz to -
sí tó adós sá gá nak ren de zé sé be be von ha tó; a köl csönt nyúj -
tó kö ve te lé se a tör lesz té sek sor rend jé ben a tu laj do no sok
elõt ti leg utol só he lyen áll és a köl csö n ere de ti fu tam ide je
az 5 évet meg ha lad ja;

3. azo no sí tó ada tok:
a) ter mé sze tes sze mély sze mély azo no sí tó és lak cím ada -

tai: név, szü le té si név, any ja neve, szü le té si hely, idõ, ál -
lam pol gár ság, lak cím, pos ta cím, sze mé lyi iga zol vány (út -
le vél) szá ma vagy egyéb, a sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra
a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény sze rint al kal mas iga -
zol vány szá ma,

b) szer ve ze tet azo no sí tó ada tok: név, rö vi dí tett név,
szék hely, te lep hely és fi ók te lep címe, adó szám, a kép vi se -
let re jo go sul tak neve és be osz tá sa;

4. bank i ága zat: hi tel in té zet, pénz ügyi vál lal ko zás,
ille tõ leg já ru lé kos vál lal ko zás;

5. be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás (unit lin -
ked): olyan élet biz to sí tá si ter mék, amely nél a biz to sí tó a
biz to sí tá si szer zõ dés alap ján kép zett biz to sí tás tech ni kai
tar ta lé kot az ál ta la lét re ho zott, ön ál ló be fek te té si po li ti ká -
val ren del ke zõ, el kü lö ní tet ten ke zelt – azo nos ér té kû, el -
mé le ti el szá mo lá si ré szek bõl (be fek te té si egy sé gek bõl)
álló – esz köz ál lo má nyok ba (esz köz ala pok ba) vagy más,
be fek te té si alap ke ze lés re jo go sult tár sa ság ál tal ke zelt be -
fek te té si ala pok ba he lye zi be fek te tés cél já ból, a szer zõ dõ
vá lasz tá sá tól füg gõ en, a szer zõ dés ben elõ re meg ha tá ro zott 
sza bá lyok sze rint;

6. be fek te té si szol gál ta tá si ága zat: be fek te té si vál lal -
ko zás;

7. be fo lyá so ló ré sze se dés: egy sze mély olyan köz vet -
len és köz ve tett tu laj do na egy vál lal ko zás ban, illetve egy
sze mély és egy vál lal ko zás kö zött lét re jött olyan kap cso -
lat, amely alap ján a sze mély

a) összes sé gé ben a tu laj do ni há nyad, illetve a sza va za ti 
jo gok leg alább 10 szá za lé kát bir to kol ja, vagy

b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, illetve tes tü le tei tag ja i nak leg alább 20 szá za lé kát
ki ne vez he ti vagy el moz dít hat ja, vagy

c) az alap sza bály, ala pí tó ok irat vagy szer zõ dés alap ján 
dön tõ be fo lyást gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re. A
be fo lyá so ló ré sze se dés nagy sá gá nak meg ál la pí tá sa kor a
köz vet len és a köz ve tett tu laj dont együt te sen kell figye -
lembe ven ni;

8. bel föl di: a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl,
valamint egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 

13226 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/178. szám



2001. évi XCIII. tör vény 2.  §-ának 1. pont já ban meg ha tá -
ro zott fo ga lom;

9. biz to sí tá si ág: a biz to sí tá sok koc ká za ti is mér vek
alap ján el ha tá rolt 2 fõ cso port ja: a biz to sí tók ról és a biz to -
sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény (a továb -
biak ban: Bit.) 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott a
nem élet, illetve a Bit. 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott élet tí pu sú biz to sí tá si ágak;

10. biz to sí tá si ága zat: a biz to sí tá sok biz to sí tá si ágon
be lü li azo nos, illetve egy más hoz ha son ló koc ká za tok alap -
ján el ha tá rolt cso port ja;

11. biz to sí tá si szol gál ta tá si ága zat: biz to sí tó, vi szont -
biz to sí tó, ille tõ leg biz to sí tói hol ding tár sa ság;

12. biz to sí tá si ti tok: a Bit. 153.  §-ában meg ha tá ro zott
fo ga lom;

13. biz to sí tó: a Bit.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom;
14. biz to sí tói hol ding tár sa ság: a Bit.-ben meg ha tá ro -

zott fo ga lom;
15. brut tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok: a Bit.-ben

meg ha tá ro zott fo ga lom;
16. cso port: olyan vál lal ko zá sok összes sé ge, ame lyet

egy anya vál la lat, annak le ány vál la la tai és mind azon vál -
lal ko zá sok al kot nak, ame lyek ben az anya vál la lat vagy
leány vállalata ellen õr zõ be fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik;

17. egész ség ügyi adat: az egész ség ügyi és a hoz zá juk
kap cso ló dó sze mé lyes ada tok vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény ben fog lalt meg ha tá ro zás sze rin ti fo ga lom;

18. együtt biz to sí tás: a Bit.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom;
19. érin tett fel ügye le ti ha tó ság:
a) a pénz ügyi kong lo me rá tum sza bá lyo zott vál lal ko zá -

sá nak fel ügye le tét el lá tó tag ál la mi fel ügye le ti ha tó ság,
vagy

b) a Bit. 189/H.  §-a sze rin ti ko or di ná tor, vagy
c) az a) és b) pon tok ban meg je lölt fel ügye le ti ha tó sá -

gok ál tal ki je lölt ér de kelt ha tó ság, ha a pénz ügyi kong lo -
me rá tum nak az ér de kelt fel ügye le ti ha tó ság tag ál la má ban
lévõ pi a ci ré sze se dé se el éri az öt szá za lé kot, és az ér de kelt
fel ügye le ti ha tó ság ál tal en ge dé lye zett sza bá lyo zott vál lal -
ko zás a pénz ügyi kong lo me rá tu mon be lül je len tõs;

20. fel ügye le ti ha tó ság: a vi szont biz to sí tó fel ügye le tét
kül föl dön jog sza bá lyi fel ha tal ma zás alap ján el lá tó szer -
vezet;

21. fi nan szí ro zá si vi szont biz to sí tás: olyan vi szont biz -
to sí tás, amely ese té ben az exp li cit ma xi má lis po ten ci á lis
vesz te ség – amely a ma xi má lis át há rí tott gaz da sá gi koc ká -
zat ban ki fe jez ve a je len tõs biz to sí tá si koc ká zat ból és az
idõ zí tett koc ká zat át há rí tás ból ered – kor lá to zott, de je len -
tõs összeg gel meg ha lad ja a szer zõ dés idõ tar ta má ra szá mí -
tott dí jat, a kö vet ke zõ két jel lem zõ kö zül leg alább az
egyik kel:

a) a pénz idõ ér té ké nek meg fe le lõ exp li cit és anya gi el -
len szol gál ta tás,

b) szer zõ dé ses ren del ke zé sek az zal a cél lal, hogy a fe -
lek gaz da sá gi ered mé nyei a szer zõ dés tel jes idõ tar ta ma

alatt egyen súly ban le gye nek, és ez ál tal meg va ló sul jon a
cél zott koc ká zat át há rí tás;

22. fi ók te lep tag ál la ma: az a tag ál lam, amely ben a kö -
te le zett sé get vál la ló fi ók te lep ta lál ha tó;

23. har ma dik or szág: az az or szág, amely nem tag ja az
Euró pai Uni ó nak;

24. har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó: az a har ma -
dik or szág be li biz to sí tó nak nem mi nõ sü lõ har ma dik or -
szág be li szer ve zet, amely a szék hely sze rin ti or szág jog -
sza bá lyai alap ján vi szont biz to sí tá si te vé keny ség re jo go -
sult és a szék hely sze rin ti en ge dé lye zé si fel té te lek meg fe -
lel tet he tõk az e tör vény ben fog lal tak nak;

25. ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás: az a szol gál ta tás,
amely ese té ben a vi szont biz to sí tó te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó kö te le zett ség vál la lás tag ál la ma nem azo nos az zal
a tag ál lam mal, ahol a vi szont biz to sí tó szék he lye, te lep he -
lye, fõ iro dá ja ta lál ha tó;

26. jegy zett tõke, sa ját tõke: a szám vi tel rõl  szóló 2000.
évi C. tör vény ben (a továb biak ban: Szmt.) fog lalt meg ha -
tá ro zá sok sze rin ti fo gal mak;

27. kap csolt vál lal ko zás: a le ány vál la lat vagy az a vál -
lal ko zás, amely ben egy má sik vál lal ko zás (ré sze se dõ vál -
lal ko zás) ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik;

28. kéz be sí té si meg bí zott: a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén be jegy zett ügy véd, ügy vé di iro da vagy a ké rel me zõ
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be jegy zett biz to sí tó ja,
viszont biztosítója, biz to sí tás köz ve tí tõ je vagy biz to sí tá si
szak ta nács adó ja, illetve az e tör vény sze rin ti kép vi se le te;

29. koc ká zat nak ki tett összeg: a ha lál ese tén ki fi ze ten -
dõ összeg, le von va be lõ le a fõ koc ká zat ma te ma ti kai tar ta -
lé kát, illetve be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tá si
szer zõ dés ese tén a be fek te té si egy sé gek hez kö tött (unit lin -
ked) élet biz to sí tá sok tar ta lé kát;

30. köz ve tett tu laj don: egy vál lal ko zás (a továb biak -
ban: ere de ti vál lal ko zás) tu laj do ni há nya da i nak, illetve
sza va za ta i nak a vál lal ko zás ban tu laj do ni ré sze se dés sel,
illetve sza va za ti jog gal ren del ke zõ más vál lal ko zás
(a továb biak ban: köz tes vál lal ko zás) tu laj do ni há nya da in,
illetve sza va za ti jo gán ke resz tül tör té nõ – az 1. szá mú mel -
lék let sze rint figye lembe vett – bir tok lá sa vagy gyakor lása;

31. kül föl di: a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl,
valamint egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 
2001. évi XCIII. tör vény 2.  §-ának 2. pont já ban meg ha tá -
ro zott fo ga lom;

32. kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség: olyan, tag ál lam -
ban en ge dé lye zett – biz to sí tó nak vagy vi szont biz to sí tó nak 
nem mi nõ sü lõ – vál lal ko zás, amely jo go sult át vál lal ni a
koc ká za tot a biz to sí tók tól és vi szont biz to sí tók tól, és
amely tel jes mér ték ben vi se li a koc ká zat költ ség ter he it egy 
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ki bo csá tás ból szár -
ma zó be vé tel bõl vagy va la mi lyen más fi nan szí ro zá si me -
cha niz mus ál tal;

33. kü lön le ges célú gaz da sá gi esz köz: a kü lön le ges
célú gaz da sá gi egy ség ál tal ki bo csá tott esz köz, amely ese -
té ben a ki bo csá tó – hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír -
ból vagy más fi nan szí ro zá si me cha niz mus ból ere dõ – kö -
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te le zett sé gei alá ren del tek az ilyen esz köz zel kap cso la tos
vi szont biz to sí tá si kö te le zett sé gek nek;

34. mi ni má lis biz ton sá gi tõke: a te vé keny ség meg kez -
dé se kor és foly ta tá sa kor fel vál lalt koc ká za tok ból adó dó
kö te le zett sé gek tel je sí té sé re szol gá ló tõ ke rész;

35. net tó füg gõ kár tar ta lék: a to váb ben ged mé nye zõ ré -
sze se dé se nél kü li füg gõ kár tar ta lék;

36. ré sze se dé si vi szony: egy sze mély (szer ve zet) és egy 
vál lal ko zás kö zött lét re jött olyan kap cso lat, amely alap ján
a sze mély – köz vet le nül vagy köz ve tett mó don – a sza va -
za ti jo gok vagy a tu laj do ni há nyad leg alább 20 szá za lé kát,
de leg fel jebb 50 szá za lé kát bir to kol ja a vál lal ko zás ban. A
sza va za ti jo gok figye lembevételénél az Szmt. vo nat ko zó
elõ írásai sze rint kell el jár ni, füg get le nül at tól, hogy a sze -
mély (szer ve zet) az Szmt. ha tá lya alá tar to zik-e vagy sem;

37. pénz ügyi ága zat: a bank i ága zat, a be fek te té si szol -
gál ta tá si ága zat, a biz to sí tá si szol gál ta tá si ága zat, ille tõ leg
a ve gyes pénz ügyi hol ding tár sa ság;

38. ré sze se dõ vál lal ko zás: az anya vál la lat vagy az a
vál lal ko zás, amely egy má sik vál lal ko zás ban (kap csolt
vál lal ko zás ban) ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik;

39. sza bá lyo zott vál lal ko zás: a Bit.-ben meg ha tá ro zott
fo ga lom;

40. sza bá lyo zott piac: a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi
CXX. tör vény ben (a továb biak ban: Tpt.) meg ha tá ro zott
fo ga lom;

41. szak mai al kal mas ság és üz le ti meg bíz ha tó ság: a vi -
szont biz to sí tó meg ha tá ro zott ve ze tõ i nek és tu laj do no sa i -
nak a vi szont biz to sí tó irá nyí tá sá ra, illetve tu laj don lá sá ra
való al kal mas sá gát iga zo ló fel té te lek meg lé te;

42. sza va to ló tõke: a vi szont biz to sí tó ren del ke zé sé re
álló, e tör vény sza bá lyai sze rint meg ál la pí tott tõ ke összeg,
amely a vi szont biz to sí tó val szem ben fenn ál ló kö ve te lé sek
ki elé gí té sé be tõ ke ként azon nal, har ma dik fél hoz zá já ru lá -
sa nél kül be von ha tó, és amely arra szol gál, hogy a vi szont -
biz to sí tó ak kor is tel je sí te ni tud ja kö te le zett sé ge it, ha erre
a be sze dett dí jak, illetve a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok
nem nyúj ta nak fe de ze tet;

43. szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let: a Tpt.-ben meg ha -
tá ro zott jog ügy let;

44. szék hely tag ál la ma (le te le pe dés tag ál la ma): az a
tag ál lam, ahol a kö te le zett sé get vál la ló vi szont biz to sí tó
szék he lye ta lál ha tó;

45. szo ros kap cso lat: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom;

46. tag ál lam: olyan or szág, amely tag ja az Euró pai
Uni ó nak;

47. to váb ben ged mé nye zés (ret ro cesszió): a vi szont biz -
to sí tó ál tal vál lalt koc ká zat egy ré szé nek vagy egé szé nek
vi szont biz to sí tás ba adá sa;

48. ügy fél: a Bit.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom;
49. ügy me net ki szer ve zé se: a vi szont biz to sí tó vi szont -

biz to sí tá si te vé keny sé ge va la mely ré szé nek vég zé sé re
mást bíz meg;

50. ügy ve ze tõ: a vi szont biz to sí tó ve ze té sé re ki ne ve zett, a
vi szont biz to sí tó val mun ka vi szony ban álló elsõ szá mú ve ze tõ 

és he lyet te sei. A vi szont biz to sí tó elsõ szá mú ve ze tõ je a
viszont biztosító mun ka szer ve ze té nek irá nyí tó ja;

51. üz le ti ti tok: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 81.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fo ga lom;

52. üz let sze rû te vé keny ség: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott
fo ga lom;

53. va gyo ni biz to sí ték: hi tel in té zet nél le kö tött és el kü -
lö ní tet ten ke zelt pénz összeg (pénz be li le tét, illetve az ál -
lam vagy hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált, a le -
tét be he lye zés tõl szá mí tott 180 nap nál hosszabb hát ra lé võ
fu tam ide jû, azon nal be vált ha tó vagy ér té ke sít he tõ, hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír) vagy bank ga ran cia;

54. vál lal ko zás: az üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny sé get
foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet és a har ma dik or szág be li vi -
szont biz to sí tó fi ók te le pe;

55. ve ze tõ ál lá sú sze mély:
a) az igaz ga tó ság tag jai, a fel ügye lõ bi zott ság tag jai és

az ügy ve ze tõ,
b) har ma dik or szág be li vál lal ko zás fi ók te le pe for má já -

ban mû kö dõ vi szont biz to sí tó ese tén az ál ta lá nos kép vi se lõ 
és az ügy ve ze tõ;

56. vi szont biz to sí tá si te vé keny ség: a biz to sí tó, illetve
har ma dik or szág be li biz to sí tó ál tal vál lalt koc ká zat egy ré -
szé nek vagy egé szé nek szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek alap ján, díj fi ze tés el le né ben tör té nõ át vál la lá sa;

57. ve gyes te vé keny sé gû biz to sí tói hol ding tár sa ság: a
Bit.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom;

58. ve gyes pénz ügyi hol ding tár sa ság: olyan anya vál -
la lat, amely nem sza bá lyo zott vál lal ko zás, és le ány vál la la -
ta i val – ame lyek kö zött van egy, az Euró pai Unió va la mely 
tag ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ sza bá lyo zott vál lal -
ko zás –, valamint más vál lal ko zá sa i val együtt pénz ügyi
kong lo me rá tu mot alkot;

59. vi szont biz to sí tói hol ding tár sa ság: olyan – ve gyes
pénz ügyi hol ding tár sa ság nak nem mi nõ sü lõ – anya vál la -
lat, amely nek alap ve tõ te vé keny sé ge ré sze se dés meg szer -
zé se és bir tok lá sa olyan le ány vál la lat ban, amely vi szont -
biz to sí tó vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó, és kö zü lük
leg alább egy le ány vál la lat tag ál la mi vi szont biz to sí tó;

60. zárt vi szont biz to sí tó: olyan vi szont biz to sí tó,
amely nek cél ja vi szont biz to sí tá si fe de zet biz to sí tá sa ki zá -
ró lag azon vál lal ko zás vagy vál lal ko zá sok koc ká za tai te -
kin te té ben, ame lyek nek a zárt vi szont biz to sí tó tu laj do nát
ké pe zi, vagy azon cso port vál lal ko zá sa vagy vállalkozá -
sai nak koc ká za tai te kin te té ben, amely nek a zárt vi szont -
biz to sí tó a tag ja.

(2) Az Euró pai Unió, ille tõ leg az Euró pai Unió tag ál la -
ma ki fe je zé sen az Euró pai Gaz da sá gi Tér sé get, ille tõ leg az 
Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál la mot is ér te ni kell.

A viszontbiztosítási tevékenység alapfeltételei

4.  § (1) Vi szont biz to sí tá si te vé keny ség és az zal köz vet -
le nül össze füg gõ te vé keny ség a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
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le tén – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a Fel -
ügye let, illetve a szék hely tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá ga
ál tal ki adott en ge déllyel vé gez he tõ.

(2) Har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar or szá gi fi ók te le pen ke resz -
tül, illetve nem zet kö zi szer zõ dés alap ján, fi ók te lep köz be -
ik ta tá sa nél kül vé gez het vi szont biz to sí tá si te vé keny sé get.

5.  § (1) Vi szont biz to sí tá si te vé keny sé get ki zá ró lag biz -
to sí tó és vi szont biz to sí tó vé gez het.

(2) Vi szont biz to sí tó a vi szont biz to sí tá si te vé keny sé gen
és az zal köz vet le nül össze füg gõ te vé keny sé gen kí vül más
üz let sze rû te vé keny sé get nem foly tat hat.

(3) A vi szont biz to sí tá si te vé keny ség gel köz vet le nül
össze füg gõ te vé keny ség nek mi nõ sül a Bit. III/A. Fe je ze té -
ben sza bá lyo zott hol ding tár sa sá gi fel ada tok és te vé keny -
sé gek el lá tá sa, az zal az el té rés sel, hogy a biz to sí tó ra vo -
nat ko zó elõ írásokat a vi szont biz to sí tó ra kell al kal maz ni.

(4) Vi szont biz to sí tá si te vé keny ség gel köz vet le nül
össze füg gõ te vé keny ség nek mi nõ sül kü lö nö sen a biz to sí -
tás sal, vi szont biz to sí tás sal kap cso la tos sta tisz ti kai, biz to -
sí tás ma te ma ti kai ta nács adói, koc ká za te lem zõi, ku ta tá si te -
vé keny ség.

Euróban megadott összegek forintban történõ
meghatározása

6.  § (1) Ahol e tör vény eu ró ban meg ha tá ro zott összeg rõl 
ren del ke zik, azon annak az év ja nu ár 1-jé tõl de cem ber
31-ig tar tó idõ sza ká ra (a továb biak ban: al kal ma zá si idõ -
szak) vo nat ko zó, fo rint ban meg ha tá ro zott össze gét kell ér -
te ni.

(2) Az adott al kal ma zá si idõ szak ra vo nat ko zó, fo rint ban 
meg ha tá ro zott össze get a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb -
biak ban: MNB) ál tal köz zé tett, az al kal ma zá si idõ sza kot
meg elõ zõ nap tá ri év elsõ tíz hó nap já ra vo nat ko zó hi va ta -
los napi de vi za ár fo lya mok át la gá nak al kal ma zá sá val, mil -
li ós fo rint ér ték re fel ke re kít ve kell ki szá mí ta ni.

MÁSODIK RÉSZ

A VISZONTBIZTOSÍTÁS RENDSZERE

I. Fejezet

A VISZONTBIZTOSÍTÁSI RENDSZER
ALAPINTÉZMÉNYEI

A viszontbiztosítók

7.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vi szont biz to sí -
tó rész vény tár sa ság, szö vet ke zet, vagy har ma dik or szág -

be li vi szont biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe for má já ban 
lé te sít he tõ.

(2) Az egyes szer ve ze ti for mák ra
a) vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ese tén a gaz da sá gi 

tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Gt.),

b) vi szont biz to sí tó szö vet ke zet ese tén a szö vet ke ze tek -
rõl  szóló 2006. évi X. tör vény (a továb biak ban: Szvt.),

c) fi ók te lep ese tén a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok
ma gyar or szá gi fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi képvisele -
teirõl  szóló 1997. évi CXXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Fkt.) fi ók te lep re vo nat ko zó elõ írásait az e tör vény ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A viszontbiztosító részvénytársaság

8.  § (1) A vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság
a) a 29.  § sze rin ti jegy zett tõ ké jén be lül a pénz be li hoz -

zá já ru lás leg ki sebb mér té ke 70 szá za lék,
b) a 29.  § sze rin ti jegy zett tõ ké jén be lül a nem pénz be li

hoz zá já ru lás ban nem sze re pel het nek az Szmt. sze rin ti im -
ma te ri á lis ja vak,

c) cég jegy zék be tör té nõ be jegy zé sé re ki zá ró lag ak kor
ke rül het sor, ha a pénz be li hoz zá já ru lás tel jes egé szé ben
be fi ze tés re ke rült.

(2) A Fel ügye let 53.  § sze rin ti en ge dé lye szük sé ges a vi -
szont biz to sí tó rész vé nye i nek meg szer zé sé hez, ha a meg -
sze rez ni kí vánt ré sze se dés el éri vagy meg ha lad ja a jegy -
zett tõke 10, 20, 33, 50 szá za lé kát.

A viszontbiztosító szövetkezet

9.  § (1) Vi szont biz to sí tó szö vet ke ze tet leg alább 10 tag
ala pít hat.

(2) A vi szont biz to sí tó szö vet ke zet cég ne vé ben, hir de té -
sé ben vagy bár mely más mó don hasz nált el ne ve zé sé ben
kö te les egy ér tel mû en utal ni arra, hogy szö vet ke ze ti for má -
ban te vé keny ke dik.

10.  § (1) A vi szont biz to sí tó szö vet ke zet tag jai ál tal
jegy zett, az ala pí tás hoz mi ni má li san szük sé ges, 29.  § sze -
rin ti rész jegy tõ kén be lül a pénz be li hoz zá já ru lás nak leg -
alább 70 szá za lé kot kell el ér nie.

(2) A 29.  § sze rin ti rész jegy tõ kén be lü li nem pénz be li
hoz zá já ru lás ban nem sze re pel het nek az Szmt. sze rin ti im -
ma te ri á lis ja vak.

11.  § (1) Egy rész jegy név ér té ke leg alább 10 ezer fo rint.

(2) A vi szont biz to sí tó szö vet ke zet nek a cég jegy zék be
tör té nõ be jegy zé sé re ki zá ró lag ak kor ke rül het sor, ha a
rész je gyek pénz be li há nya dát tel jes egé szé ben be fi zet ték.

2007/178. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13229



12.  § (1) Az Szvt. 14.  §-ában fog lal ta kon fe lül meg kell
ha tá roz ni az alap sza bály ban

a) a vi szont biz to sí tó szö vet ke zet te vé keny sé gi kö rét
biz to sí tá si ág sze rint,

b) a vi szont biz to sí tó szö vet ke zet adó zott ered mé nyé -
nek fel hasz ná lá si el ve it.

(2) Az alap sza bály ren del kez het úgy, hogy a szö vet ke -
zet tag ja – az alap sza bály ban meg je lölt ese tek ben, mó don
és mér té kig – a köz gyû lés dön té se alap ján pót be fi ze tés re
kö te lez he tõ.

13.  § Igaz ga tó sá gi tag nak vá laszt ha tó az is, aki nem tag -
ja a biz to sí tó szö vet ke zet nek, illetve nem áll az zal mun ka -
vi szony ban.

14.  § A fel ügye lõ bi zott ság tag ja a vi szont biz to sí tó szö -
vet ke zet tel mun ka vi szony ban nem áll hat. Tag ja le het a
fel ügye lõ bi zott ság nak az is, aki nem tag ja a vi szont biz to -
sí tó szö vet ke zet nek.

15.  § (1) A volt tag (vagy örö kö se) ré szé re az el szá mo lás 
alap ján ki fi ze tést nem le het tel je sí te ni, ha en nek kö vet kez -
té ben a szö vet ke zet nem fe lel ne meg a mi ni má lis sza va to ló 
tõ ké re vo nat ko zó elõ írásoknak (63–64.  §), vagy a 130.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szük ség hely zet kö vet -
kez ne be.

(2) Az (1) be kez dés alap ján a ki fi ze tés leg fel jebb 4 évig
ha laszt ha tó.

(3) A volt tag (örö kö se) a vele való el szá mo lá sig ré sze -
se dik a szö vet ke zet adó zott ered mé nyé bõl.

A harmadik országbeli viszontbiztosító magyarországi
fióktelepe

16.  § (1) Har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó bel föl -
dön vi szont biz to sí tá si te vé keny sé get foly ta tó fi ók te le pe az 
en ge dé lye zett vi szont biz to sí tá si ágon be lül a vi szont biz to -
sí tá si te vé keny sé get tel jes kö rû en vé gez he ti.

(2) A har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pé -
nek ren del kez nie kell – el fo ga dá sát kö ve tõ 30 na pon
 belül – az ala pí tó har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó nak
a szék hely sze rin ti or szág ban nyil vá nos ság ra ho zott éves
be szá mo ló já val és üz le ti je len té sé vel mind a szék hely sze -
rin ti or szág nyel vén, mind annak hi te les ma gyar fordítá -
sában.

17.  § A har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pe
olyan biz to sí tá si ág vi szont biz to sí tá sá nak vég zé sé re kér -
het en ge délyt, amely re az ala pí tó kül föl di vi szont biz to sí tó
a szék hely sze rin ti or szág ban en ge déllyel ren del ke zik.

A másik tagállamban székhellyel rendelkezõ
viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

18.  § (1) A má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ
vi szont biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe kö te les te vé -
keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és fõbb ada ta i ról (fi ók te lep
te vé keny sé ge, üz le ti terv, fi ók te lep irá nyí tá sát el lá tó fe le -
lõs sze mély meg ne ve zé se, fi ók te lep címe, fi ók te lep szer -
ve ze ti fel épí té sé re, irá nyí tá sá ra, el len õr zé si rend jé re vo -
nat ko zó ada tok) a te vé keny sé gé nek meg kez dé sét meg elõ -
zõ en a Fel ügye le tet írás ban ér te sí te ni.

(2) A má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ vi -
szont biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe mû kö dé se so rán a 
fõbb ada ta i ban be kö vet ke zõ vál to zás ról leg ké sõbb a vál to -
zást meg elõ zõ 30 na pon be lül kö te les a Fel ügye le tet írás -
ban ér te sí te ni.

19.  § A Fel ügye let ese ti tá jé koz ta tást kér het a má sik tag -
ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó ma gyar -
or szá gi fi ók te le pé tõl a ter jesz tett biz to sí tá si szer zõ dé si fel -
té te lek rõl és az ezzel össze füg gõ do ku men tu mok ról annak
iga zo lá sá ra, hogy azok meg fe lel nek a nem ze ti jog sza bá -
lyok nak.

II. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER EGYÉB RÉSZTVEVÕI

A külföldi viszontbiztosító magyarországi képviselete

20.  § (1) A kül föl di vi szont biz to sí tó a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén tar tós kép vi se le tet (a továb biak ban: kép vi se -
let) lé te sít het.

(2) A kép vi se let ál tal vé gez he tõ te vé keny sé gek re, a
kép vi se let meg ne ve zé sé re, ve ze tõ jé re és be je len té si kö te -
le zett sé ge i re a Bit. 55–56.  §-ait kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

HARMADIK RÉSZ

ENGEDÉLYEZÉS ÉS BEJELENTÉS

I. Fejezet

ENGEDÉLYEZÉSI TÁRGYKÖRÖK

21.  § (1) A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges:
a) a vi szont biz to sí tó ala pí tá sá hoz,
b) a vi szont biz to sí tá si te vé keny ség meg kez dé sé hez és

meg szün te té sé hez, illetve a vi szont biz to sí tá si te vé keny -
ség gel köz vet le nül össze füg gõ te vé keny ség megkezdé -
séhez,

c) a vi szont biz to sí tá si te vé keny ség mó do sí tá sá hoz,

13230 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/178. szám



d) a vi szont biz to sí tá si ál lo mány át ru há zá sá hoz,
e) a vi szont biz to sí tó át ala ku lá sá hoz, egye sü lé sé hez,

szét vá lá sá hoz,
f) a vi szont biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé ka i nak

e tör vény ben meg ha tá ro zott mér té ket meg ha la dó be fek te -
té sé hez, illetve az esz köz ka te gó ri ák tól való el té rés hez,

g) a bel föl di vi szont biz to sí tó ál tal har ma dik or szág ban
mû kö dõ vi szont biz to sí tó ban, vagy har ma dik or szág ban
szék hellyel ren del ke zõ biz to sí tó ban ré sze se dés meg szer -
zé sé hez, har ma dik or szág ban fi ók te lep lé te sí té sé hez,

h) az 53.  § (1) be kez dé se sze rin ti ré sze se dés meg szer -
zé sé hez,

i) a 31.  § (2) be kez dé sé nek i) pont já ban, a 41.  §-ban és a 
44–47.  §-ok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek fog lal koz ta tá sá -
hoz, meg bí zá sá hoz, illetve ki ne ve zé sé hez, vá lasz tá sá hoz.

(2) A ké rel me zõ kö te les nyi lat koz ni arra vo nat ko zó an,
hogy az e tör vény ben fog lal tak sze rin ti en ge dé lye(k) ki -
adá sa ér de ké ben szük sé ges min den lé nye ges tényt és ada -
tot kö zölt a Fel ügye let tel.

(3) A Fel ügye let az en ge dé lye zés tár gyá ban e tör vény
ren del ke zé sei, a vi szont biz to sí tás ra vo nat ko zó egyéb jog -
sza bá lyok alap ján, to váb bá a biz to sí tá si piac biz ton sá gá ra
és a vi szont biz to sí tó kö te le zett sé gei tel je sí té sé re te kin tet -
tel dönt.

(4) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti ese tek ben a Fel -
ügye let mind azon fel té te lek meg lé tét vizs gál ja, ame lye ket
a te vé keny ség meg kez dé sé nek en ge dé lye zé se so rán is
vizs gál.

(5) Az (1) be kez dés g) pont ja, valamint – ha a biz to sí tá si 
ál lo mányt har ma dik or szág ban, illetve tag ál lam ban be -
jegy zett biz to sí tó tól ve szik át – d) pont já nak tár gyá ban ki -
adott fel ügye le ti en ge dély nem men te sí ti a ké rel me zõt a
koc ká zat vi se lés he lye sze rin ti or szág elõ írásai ál tal meg kí -
vánt egyéb en ge dé lyek meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge
alól.

Viszontbiztosító alapításának engedélyezése

22.  § A vi szont biz to sí tó ala pí tá si en ge dély irán ti ké rel -
mé hez mel lé kel ni kell:

a) az ala pí ta ni ter ve zett vi szont biz to sí tó – for má já nak,
te vé keny sé gi kö ré nek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sát tar tal -
ma zó – ala pí tó ok ira tát (alap sza bá lyát),

b) az ügy vi te li szol gál ta tá sok és az üz le ti te vé keny ség
biz to sí tá sát szol gá ló szer ve zet fel ál lí tá sá nak költ sé ge i re
vo nat ko zó elõ ze tes szá mí tá so kat és az eze ket a költ sé ge ket 
fe de zõ pénz esz kö zök meg lé té nek hi tel in té ze ti iga zo lá sát,

c) a szer ve ze ti fel épí tés re, az irá nyí tá si, dön té si, el len -
õr zé si rend re, illetve a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ra 
vo nat ko zó ter ve zet be mu ta tá sát, ha eze ket az ala pí tó ok irat 
rész le te sen nem tar tal maz za,

d) kül föl di ala pí tó ese té ben kéz be sí té si meg bí zott já ról
 szóló nyi lat ko za tot,

e) a ké rel me zõ arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy az
en ge dély ki adá sa ér de ké ben szük sé ges min den lé nye ges
tényt és ada tot kö zölt a Fel ügye let tel,

f) vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ese tén tá jé koz ta -
tást a rész vé nye sek rõl, ar ról, hogy a rész vé nye sek ter mé -
sze tes vagy jogi sze mé lyek, a be fo lyá so ló ré sze se dés sel
ren del ke zõ sze mély rõl és a be fo lyá so ló ré sze se dés mér té -
ké rõl,

g) vi szont biz to sí tó szö vet ke zet ese tén tá jé koz ta tást a
ta gok sze mé lyé rõl, ar ról, hogy a ta gok ter mé sze tes vagy
jogi sze mé lyek-e, illetve a ta gok rész je gye i nek név ér té ké -
rõl,

h) az össze vont ala pú, ille tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
alá tar to zó vi szont biz to sí tó ese té ben az össze vont ala pú,
ille tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let hez kap cso ló dó in for má -
ció át adás rend jé nek be mu ta tá sát és a vi szont biz to sí tó val
szo ros kap cso lat ban álló sze mé lyek nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a vi szont biz to sí tó össze vont ala pú, ille tõ leg ki egé -
szí tõ fel ügye le te ér de ké ben szük sé ges ada tot, tényt és in -
for má ci ót a Fel ügye let ren del ke zé sé re bo csát ja,

i) az össze vont ala pú, ille tõ leg a ki egé szí tõ fel ügye let
alá tar to zó vi szont biz to sí tó ese té ben a vi szont biz to sí tó val
szo ros kap cso lat ban álló ter mé sze tes sze mély nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy hoz zá já rul a vi szont biz to sí tó ré szé re át adott
sze mé lyes ada ta i nak az össze vont ala pú, ille tõ leg a ki egé -
szí tõ fel ügye let e tör vény sze rin ti el lá tá sa cél já ból tör té nõ
ke ze lé sé hez, ille tõ leg to váb bí tá sá hoz.

23.  § A Fel ügye let a vi szont biz to sí tó ala pí tá si en ge dé -
lyé nek meg adá sá hoz elõ ze tesen ki ké ri a má sik tag ál lam
érin tett, ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak vé le mé nyét, ha
az ala pí ta ni kí vánt vi szont biz to sí tó

a) a má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -
te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet, biz to sí tó vagy vi szont biz -
to sí tó le ány vál la la ta,

b) a má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek -
te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet, biz to sí tó vagy vi szont biz -
to sí tó anya vál la la tá nak le ány vál la la ta,

c) ellen õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes vagy
jogi sze mély tu laj do no sa a má sik tag ál lam ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás ban, hi tel in té zet ben,
biz to sí tó ban vagy vi szont biz to sí tó ban ellen õr zõ be fo lyás -
sal ren del ke zik.

24.  § Az ala pí tá si en ge dély bir to ká ban a vi szont biz to sí -
tó vi szont biz to sí tá si, illetve az az zal köz vet le nül össze füg -
gõ te vé keny sé gé nek elõ ké szí té sé hez szük sé ges te vé keny -
sé get vé gez het.

25.  § A Fel ügye let az ala pí tá si en ge dély irán ti ké rel met
el uta sít ja, ha

a) a ké rel me zõ az en ge dé lye zé si el já rás ban meg té vesz -
tõ vagy va lót lan ada tot kö zöl,

b) a ké re lem nem fe le l meg a 22.  §-ban fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek,
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c) az ala pí ta ni ter ve zett vi szont biz to sí tó szer ve ze ti for -
má ja nem fe le l meg az e tör vény ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek.

Viszontbiztosító tevékenységének engedélyezése

26.  § (1) A vi szont biz to sí tó a Fel ügye let ala pí tást en ge -
dé lye zõ ha tá ro za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 90 na pon
be lül kö te les a vi szont biz to sí tá si te vé keny ség meg kez dé -
sé re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké rel met a Fel ügye let hez
be nyúj ta ni. Ha a vi szont biz to sí tó a fen ti ké re lem ha tár idõ -
ben tör té nõ be nyúj tá sát el mu laszt ja, a Fel ügye let az ala pí -
tást en ge dé lye zõ ha tá ro za tot vissza von ja. A Fel ügye let jo -
go sult a te vé keny sé gi en ge dély fel té te le i nek meg lé tét a
hely szí nen is el len õriz ni.

(2) A vi szont biz to sí tá si te vé keny ség meg kez dé sé re vo -
nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a mi ni má lis biz ton sá gi tõ ke fe de zet meg lé té nek iga -
zo lá sát,

b) az üz le ti ter vet,
c) a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg lé té nek iga zo lá sát,
d) nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy te vé keny sé gét

mi kor kí ván ja meg kez de ni,
e) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a jog sza bály ban meg ha tá -

ro zott, illetve jog sza bá lyon ala pu ló adat szol gál ta tá sok tel -
je sí té sé re fel ké szült, valamint az adat szol gál ta tás hoz fel -
hasz nált szá mí tó gé pes prog ra mok teszt fu tá si ered mé nye it,

f) szám vi te li po li ti ká já nak, rész le tes szám vi te li rend -
sze ré nek a ter ve ze tét,

g) a vi szont biz to sí tó lik vi di tá sát, fi ze tõ ké pes sé gét sú -
lyo san ve szé lyez te tõ ál la pot ese tén al kal ma zan dó el já rá si
ren det,

h) a ké rel me zõ arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy az
en ge dély ki adá sa ér de ké ben szük sé ges min den lé nye ges
tényt és ada tot kö zölt a Fel ügye let tel.

(3) A te vé keny sé gi en ge dély irán ti ké rel met a Fel ügye -
let el uta sít ja, ha a ké rel me zõ

a) nem ren del ke zik a 68.  §-ban fog lalt mi ni má lis biz -
ton sá gi tõ ké vel, illetve az üz le ti ter vé ben fog lal tak sze rin ti
te vé keny ség foly ta tá sá hoz a mi ni má lis sza va to ló tõ ké vel,

b) üz le ti terv e nem fe le l meg a 30.  § ren del ke zé se i nek,
vagy annak va ló di sá ga két ség be von ha tó, illetve az ab ban
fog lal tak nem nyúj ta nak ele gen dõ ala pot a biz to sí tot tak
szá má ra a biz to sí tá si szol gál ta tá sok tel je sí té sé re.

(4) Az en ge dély irán ti ké rel met a Fel ügye let ab ban az
eset ben is el uta sít hat ja, ha olyan té nyek, ada tok, kö rül mé -
nyek jut nak tu do má sá ra, ame lyek alap ján meg ala po zot tan
fel te he tõ, hogy a vi szont biz to sí tó ha té kony fel ügye le te
nem biz to sít ha tó, kü lö nö sen, ha

a) a vi szont biz to sí tó köz vet len, illetve köz ve tett tu laj -
do no sá nak te vé keny sé ge, a vi szont biz to sí tó ra gya ko rolt
be fo lyá sa ve szé lyez tet he ti a vi szont biz to sí tó füg get len,
meg bíz ha tó és kö rül te kin tõ tu laj do no si irá nyí tá sát,

b) a vi szont biz to sí tó köz vet len, illetve köz ve tett tu laj -
do no sá nak üz le ti te vé keny sé ge, kap cso la ta i nak jel le ge
vagy más vál lal ko zá sok kal fenn ál ló köz vet len és köz ve tett 
tu laj do ni ré sze se dé sé nek szer ke ze te olyan, hogy a fel -
ügye le ti te vé keny sé get aka dá lyoz za,

c) a vi szont biz to sí tó har ma dik or szág ban szék hellyel
ren del ke zõ köz vet len, ille tõ leg köz ve tett tu laj do no sá ra
vo nat ko zó, har ma dik or szág ban al kal ma zott sza bá lyo zás a 
fel ügye le ti te vé keny sé get aka dá lyoz za.

(5) A vi szont biz to sí tó ré szé re ki adott te vé keny sé gi en -
ge dély te rü le ti ha tá lya va la mennyi tag ál lam ra ki ter jed,
ide ért ve a fi ók te lep út ján, illetve a ha tá ron át nyú ló szol gál -
ta tás ke re té ben vég zett te vé keny sé get is.

A viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének
feltételei

27.  § Vi szont biz to sí tó ré szé re a Fel ügye let a te vé keny -
sé gi en ge délyt – ké re lem re – nem élet vi szont biz to sí tá sá ra, 
élet-vi szont biz to sí tás ra, vagy min den vi szont biz to sí tá si
te vé keny ség re adja ki.

28.  § A vi szont biz to sí tá si te vé keny ség en ge dé lye zé sé -
nek és a te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le:

a) a fo lya ma tos nyil ván tar tá si, adat fel dol go zá si és
adat szol gál ta tá si rend szer ki épí té se, illetve a mû kö dé si
koc ká za tok csök ken té sét szol gá ló in for má ci ós és el len õr -
zé si rend szer ki ala kí tá sa, valamint a rend kí vü li hely ze tek
ke ze lé sé re vo nat ko zó terv el ké szí té se,

b) az adat vé del met szol gá ló (kézi és gépi) irat tá ro zás
fel té te le i nek ki ala kí tá sa.

29.  § (1) A vi szont biz to sí tó te vé keny sé gé nek meg kez -
dé se kor a vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság nak leg alább
olyan nagy sá gú jegy zett tõ ké vel, a szö vet ke zet nek rész -
jegy tõ ké vel, illetve a har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó 
fi ók te le pé nek do tá ci ós tõ ké vel kell ren del kez nie, amely
ele gen dõ

a) a mû kö dés meg kez dé sé hez szük sé ges sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá ra, valamint

b) a te vé keny ség meg kez dé se kor fel vál lalt koc ká za -
tok ból adó dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé re (mi ni má lis biz -
ton sá gi tõ ke rész).

(2) A 22.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott pénz esz kö zök
mi ni má lis ér té ke

a) vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság nál és har ma dik
or szág be li biz to sí tó fi ók te le pé nél 100 mil lió fo rint,

b) vi szont biz to sí tó szö vet ke zet nél 50 mil lió fo rint.

(3) A vi szont biz to sí tó (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
pénz esz kö ze it a te vé keny sé gi en ge dély ki adá sá ig ki zá ró -
lag a mû kö dés e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te le i nek
meg te rem té se ér de ké ben le het fel hasz nál ni.
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(4) A mi ni má lis biz ton sá gi tõ ke rész ér té két szervezet -
típusonként kell meg ál la pí ta ni a 67–68.  §-ok elõ írásai sze -
rint.

Az üzleti terv

30.  § (1) Az üz le ti terv tar tal maz za a vi szont biz to sí tá si
te vé keny ség ter je del mét, to váb bá a vi szont biz to sí tá si szer -
zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se szem pont já ból
je len tõ ség gel bíró té nye ket és ada to kat, így kü lö nö sen:

a) a vi szont biz to sí ta ni kí vánt biz to sí tá si ág, illetve az
ágon be lü li koc ká zat meg ne ve zé sét,

b) a mû kö dé si te rü let meg ha tá ro zá sát,
c) a te vé keny ség meg kez dé sé hez szük sé ges mi ni má lis

biz ton sá gi tõke nagy sá gát és össze té te lét,
d) az ügy vi tel és az üz let me net lét re ho zá sá nak be csült

költ sé ge it és az ezek fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló pénz ügyi
esz kö zö ket,

e) azo kat a vi szont biz to sí tá si el já rá so kat, ame lye ket a
vi szont biz to sí tó a koc ká zat át vál la lá sá ra ja va sol,

f) a to váb ben ged mé nye zés re vo nat ko zó irány mu ta tá so -
kat.

(2) Az üz le ti terv nek tar tal maz nia kell az (1) be kez dés -
ben fog lal ta kon túl me nõ en a vi szont biz to sí tó elsõ 3 éves
te vé keny sé gé re vo nat ko zó becs lést

a) a mû kö dé si költ sé gek re, kü lö nös te kin tet tel a szer zé -
si, igaz ga tá si és fo lyó ál ta lá nos költ sé gek re,

b) a díj be vé tel és a kár ki fi ze tés vár ha tó ala ku lá sá ra,
c) a lik vi di tá si hely zet vár ha tó ala ku lá sá ra,
d) a vi szont biz to sí tá si szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé -

gek és a sza va to ló tõke szük ség let, illetve a biz ton sá gi tõke 
fe de ze té hez szük sé ges pénz ügyi esz kö zök re,

e) a ter ve zett mér leg ada tok ra.

(3) Az üz le ti terv nek a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl
tar tal maz nia kell a vi szont biz to sí tás ra vo nat ko zó ter ve ket,
ame lyek ben a vi szont biz to sí tás ra vo nat ko zó ter ve zett be -
vé te le ket és ki adá so kat el kü lö ní tet ten kell ki mu tat ni.

A harmadik országban székhellyel rendelkezõ
viszontbiztosító által létesíteni kívánt fióktelep

tevékenységének engedélyezése

31.  § (1) Har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le -
pe ese tén a te vé keny ség meg kez dé sé re vo nat ko zó en ge -
dély irán ti ké re lem nek – a 26.  §-ban és a 29.  §-ban fog lal -
tak iga zo lá sán túl – tar tal maz nia kell:

a) a har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ vál lal -
ko zás ala pí tó ok ira tát, te vé keny sé gi en ge dé lyé nek má so la -
tát, az elõ zõ 3 év au di tált mér le gét,

b) a szék hely sze rin ti ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá nak
nyi lat ko za tát ar ról, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
tör té nõ fi ók te lep-ala pí tás nem üt kö zik a szék hely sze rin ti

ál lam jog sza bá lya i ba, illetve nem ve szé lyez te ti a ké rel me -
zõ vi szont biz to sí tó mû kö dé sét.

(2) A har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pe
ese tén a te vé keny sé gi en ge délyt az (1) be kez dés ben fog lalt 
fel té te lek tel je sü lé sén túl a Fel ügye let ab ban az eset ben
adja meg, ha

a) ér vé nyes és ha tá lyos, a fel ügye le ti ha tó sá gok köl -
csö nös el is me ré sén ala pu ló – fi ók te le pek kel össze füg gõ
kér dé sek re is ki ter je dõ – nem zet kö zi együtt mû kö dé si
meg álla po dás van a Fel ügye let és a ké rel me zõ vi szont biz -
to sí tó szék he lye sze rin ti ál lam ban a fel ügye le ti ha tó -
ság(ok) kö zött,

b) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó szék he lye sze rin ti ál -
lam ren del ke zik a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott
kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat vé del mi elõ írásokkal,

c) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó ren del ke zik a ma gyar
jog sza bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ
adat ke ze lé si sza bály zat tal,

d) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó nyi lat ko zik ar ról, hogy
helyt áll a fi ók te lep út ján ke let ke zett kö te le zett sé ge i ért,

e) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó nyi lat ko zat ban kö te le zi 
ma gát arra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén foly ta tott 
te vé keny ség re vo nat ko zó szám lá ját ma gyar or szá gi hi tel -
in té zet nél ve ze ti,

f) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó nyi lat ko zat ban kö te le zi
ma gát arra, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén foly ta tott 
te vé keny sé gé re vo nat ko zó nyil ván tar tá so kat a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén ve ze ti,

g) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó a 68.  §-ban fog lalt mi -
ni má lis biz ton sá gi tõke össze gé vel azo nos ér té kû va gyo ni
esz kö zök kel ren del ke zik és en nek egy ne gye dét biz to sí ték -
ként le tét be he lye zi,

h) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó be nyújt ja az ál ta la al -
kal maz ni kí vánt ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket,

i) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó a Fel ügye let ál tal en ge -
dé lye zés re ke rü lõ ál ta lá nos kép vi se lõt je löl ki,

j) a ké rel me zõ vi szont biz to sí tó szék he lye és fõ iro dá ja
azo nos or szág ban van.

(3) A har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ vi -
szont biz to sí tó ál tal lé te sí tett fi ók te lep ál ta lá nos kép vi se lõ -
je ki zá ró lag az a sze mély le het, aki meg fe lel a Bit.
70.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek.

(4) A har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pe
kö te les a biz ton sá gi tõke fe de ze tét ké pe zõ va gyo ni esz kö -
ze it a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén el he lyez ni, a mi ni má -
lis sza va to ló tõke to váb bi fenn ma ra dó ré szét fe de zõ esz kö -
zö ket pe dig jo go sult bár mely tag ál lam ban el he lyez ni. Az
(5) be kez dés ben fog lal tak alap ján a vá lasz tott fel ügye le ti
ha tó ság jo go sult el len õriz ni a fi ók te lep sza va to ló tõke kö -
ve tel mény tel je sí té sét va la mennyi érin tett tag ál lam ban.

(5) Ha a har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke zõ vi -
szont biz to sí tó több tag ál lam ban kért vagy ka pott en ge -
délyt fi ók te lep lé te sí té sé re, ak kor ké rel mez he ti, hogy a
(2) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott le té tet ki zá ró lag
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az érin tett tag ál la mok egyi ké ben he lyez ze el. En nek fel té -
te le

a) a le tét be he lye zés té nyé nek meg fe le lõ iga zo lá sa,
b) va la mennyi érin tett tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá -

nak hoz zá já ru lá sa,
c) a vá lasz tott ille té kes fel ügye le ti ha tó ság in do ko lás -

sal tör té nõ meg je lö lé se.

(6) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti meg ál la po dá sok
meg kö té sé rõl  szóló tá jé koz ta tót a Fel ügye let a Pénz ügyi
Köz löny ben te szi köz zé.

(7) A Fel ügye let ese ti tá jé koz ta tást kér het a har ma dik
or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pé tõl a ter jesz tett vi -
szont biz to sí tá si szer zõ dé si fel té te lek rõl és az ezzel össze -
füg gõ do ku men tu mok ról annak iga zo lá sá ra, hogy azok
meg fe lel nek a jog sza bá lyok nak.

II. Fejezet

BEJELENTÉSI TÁRGYKÖRÖK

A viszontbiztosító bejelentési kötelezettségei

32.  § (1) A vi szont biz to sí tó kö te les a Fel ügye let nek
2 mun ka na pon be lül be je len te ni

a) ha a fi ze té si kö te le zett sé gét pénz ügyi fe de zet hi á -
nyá ban nem ké pes tel je sí te ni,

b) ha a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kai nem érik el a szük -
sé ges mér té ket, vagy a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok fe de -
ze te nem ki elé gí tõ,

c) ha a sza va to ló tõ ké je nem éri el a mi ni má lis szava -
toló tõke, illetve a biz ton sá gi tõke szint jét,

d) ha más vál lal ko zás ban sa ját jegy zett tõ ké jé nek
10 szá za lé kát meg ha la dó ré sze se dést sze rez,

e) a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek, valamint az egyéb ve ze -
tõk meg vá lasz tá sát, fog lal koz ta tá sát, illetve a sze mé lyük -
ben tör tént vál to zást,

f) ha a szék he lye meg vál to zott,
g) ha a könyv vizs gá ló ja meg bí za tá sa meg szûnt,
h) ha a hi tel vi szony ból szár ma zó kö te le zett sé ge i nek ér -

té ke meg ha lad ja a jegy zett tõ ké jé nek 5 szá za lé kát.

(2) A vi szont biz to sí tó kö te les a Fel ügye let nek 30 na pon
be lül be je len te ni:

a) a jegy zett tõ ké jé nek fel eme lé sét vagy le szál lí tá sát,
b) a 47.  §-a sze rin ti, a bel sõ ellen õr sze mé lyé re vo nat -

ko zó meg ál la po dást,
c) kül föl di ál lan dó kép vi se le te meg nyi tá sát, cí mé nek,

fon to sabb ada ta i nak meg vál to zá sát vagy meg szün te té sét,
illetve a ve ze tõ(k) sze mé lyé nek és ada ta i nak meg vál to zá -
sát,

d) az alap sza bály (ala pí tó ok irat) mó do sí tá sát,
e) könyv vizs gá ló já nak meg vá lasz tá sát.

33.  § A vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság a tu do más -
szer zést kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül kö te les a Fel ügye -

let nek be je len te ni a tu laj do ni vi szo nya i ban tör tént vál to zá -
so kat.

34.  § (1) A vi szont biz to sí tó kö te les ha la dék ta la nul be je -
len te ni a Fel ügye let nek, ha ész le li, hogy a ki szer ve zett te -
vé keny ség vég zé se jog sza bály ba vagy a vi szont biz to sí tott
vál lal ko zá sok ér de ke it ve szé lyez te tõ mó don a ki szer ve zé -
si szer zõ dés be üt kö zik.

(2) A vi szont biz to sí tó fel ügye lõ bi zott sá gá nak el nö ke
– a bi zott sá gi ülést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül – a Fel -
ügye let nek meg kül di azon jegy zõ köny ve ket, elõ ter jesz -
téseket, illetve je len té se ket, ame lyek a fel ügye lõ bi zott ság
ál tal tár gyalt olyan na pi ren di pon tok ra vo nat koz nak,
amely nek tár gya a vi szont biz to sí tó bel sõ sza bály za ta i nak
sú lyos meg sér té se vagy az irá nyí tás ban, ve ze tés ben ész lelt 
sú lyos sza bály ta lan ság.

35.  § A kül föl di vi szont biz to sí tó kö te les a Fel ügye let -
nek 30 na pon be lül be je len te ni ma gyar or szá gi tar tós kép -
vi se le té nek meg nyi tá sát, cí mé nek, fon to sabb ada ta i nak
meg vál to zá sát vagy meg szün te té sét, illetve a ve ze tõ(k)
sze mé lyé nek és ada ta i nak meg vál to zá sát.

36.  § A vi szont biz to sí tó kö te les be je len te ni a Fel ügye -
let nek, ha má sik tag ál lam ban fi ók te le pet kí ván lé te sí te ni,
valamint leg ké sõbb 30 nap pal a vál to zást meg elõ zõ en írás -
ban kö te les be je len te ni a Fel ügye let nek és a má sik tag ál -
lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak, ha a mû kö dés so rán
a 40.  § (2) be kez dé sé nek b)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott
ada tok ban vál to zás kö vet ke zik be.

Az ügymenet kiszervezésének feltételei

37.  § (1) A vi szont biz to sí tó – az adat vé del mi elõ írások
be tar tá sa mel lett – az ügy me ne té nek bár mely ele mét ki -
szer vez he ti, ki vé ve a 2. szá mú mel lék let I. pont já ban fog -
lal ta kat. A ti la lom nem ter jed ki a ki nem szer vez he tõ fel -
ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges szak ér tõi szol gál ta tá sok
igény be vé te lé re. A ter mék ér té ke sí tés más ál ta li vég zé se
nem mi nõ sül az ügy me net ki szer ve zé sé nek.

(2) Az ügy me net ki szer ve zé sé nek fel té te le, hogy az irá -
nyí tá si és el len õr zé si jog meg ma rad jon a vi szont biz to sí tó -
nál.

(3) A vi szont biz to sí tó a 2. szá mú mel lék let II. pont já ban 
fel so rolt te vé keny sé gek ki szer ve zé sét kö te les a Fel ügye -
let nek 30 na pon be lül be je len te ni. A be je len tés nek tar tal -
maz nia kell a ki szer ve zés té nyét, a ki szer ve zett te vé keny -
sé get vég zõ ne vét és cí mét, valamint a ki szer ve zés idõ tar -
ta mát.

38.  § (1) A ki szer ve zett te vé keny sé get a Fel ügye let a te -
vé keny sé get vég zõ nél ugyan azon mó don és esz kö zök kel
vizs gál hat ja, mint ha a te vé keny sé get a vi szont biz to sí tó vé -
gez né.
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(2) A ki szer ve zett te vé keny ség gel har ma dik sze mély -
nek oko zott bár mely ká rért a vi szont biz to sí tó fe le l.

(3) A vi szont biz to sí tó fe le lõs azért, hogy a ki szer ve zett
te vé keny sé get vég zõ a te vé keny sé get a jog sza bá lyi elõ -
írások be tar tá sá val és a tõle el vár ha tó gon dos ság gal vé gez -
ze. Amennyi ben a vi szont biz to sí tó ész le li, hogy a ki szer -
ve zett te vé keny ség vég zé se jog sza bály ba vagy a szer zõ -
dés be üt kö zik, ha la dék ta la nul kö te les fel szó lí ta ni a ki szer -
ve zett te vé keny sé get vég zõt, hogy te vé keny sé gét a jog sza -
bály nak, illetve a szer zõ dés nek meg fele lõen vé gez ze.
Amennyi ben a fel szó lí tás el le né re a ki szer ve zett te vé keny -
sé get vég zõ a te vé keny sé get to vább ra is jog sza bály sér tõ,
illetve is mé tel ten vagy sú lyo san szer zõ dés sze gõ mó don
vég zi, a vi szont biz to sí tó kö te les a szer zõ dést azon na li ha -
tállyal fel mon da ni.

(4) Amennyi ben a Fel ügye let ész le li, hogy a vi szont biz -
to sí tó a (3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gé nek nem tett 
ele get, a te vé keny ség ki szer ve zé sét meg tilt hat ja.

(5) Aki egy ide jû leg vé gez ki szer ve zett te vé keny sé get
több vi szont biz to sí tó ré szé re, illetve leg alább egy biz to sí tó 
és leg alább egy vi szont biz to sí tó ré szé re, az kö te les az így
tu do má sá ra ju tott tényt, ada tot, in for má ci ót el kü lö ní tet ten
– az adat vé del mi elõ írások be tar tá sá val – ke zel ni.

(6) A vi szont biz to sí tó nem szer vez he ti ki a te vé keny sé -
get olyan szer ve zet hez,

a) amely ben a vi szont biz to sí tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé -
nek vagy e ve ze tõ tiszt ség vi se lõ kö ze li hoz zá tar to zó já nak
tu laj do no si ré sze se dé se van, vagy

b) amely nek a vi szont biz to sí tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
vagy e tiszt ség vi se lõ kö ze li hoz zá tar to zó ja ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je.

(7) A (6) be kez dés ben elõ írt kor lá to zást nem kell al kal -
maz ni, amennyi ben a vi szont biz to sí tó és a ki szer ve zett te -
vé keny sé get vég zõ tu laj do no sa azo nos, vagy a ki szer ve -
zett te vé keny sé get vég zõ a vi szont biz to sí tó tu laj do no sa,
vagy a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a vi szont biz to sí tó 
tu laj do ná ban áll, illetve azo nos tu laj do no si cso port ba tar -
toz nak.

39.  § (1) A ki szer ve zés re vo nat ko zó szer zõ dés nek tar -
tal maz nia kell a Bit. 78.  §-ában fog lalt fel té te le ket.

(2) Az ügy me net ki szer ve zé si szer zõ dés ben a sze mé -
lyes ada tok kal kap cso la tos, a Bit. 78.  §-ának (2) és (3) be -
kez dé se i ben fog lalt ren del ke zé se ket a vi szont biz to sí tó val
köz vet le nül, vagy köz ve tet ten szer zõ dé ses vi szony ban
álló biz to sí tó ügy fe le i nek sze mé lyes ada ta i ra is al kal maz ni 
kell.

A másik tagállamban történõ viszontbiztosítói fióktelep
létesítés szabályai

40.  § (1) A vi szont biz to sí tó kö te les be je len te ni a Fel ügye -
let nek, ha má sik tag ál lam ban fi ók te le pet kí ván lé te sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell:

a) annak a tag ál lam nak a meg ne ve zé sét, ahol a biz to sí -
tó a fi ók te le pet kí ván ja lé te sí te ni,

b) a fi ók te lep szer ve ze ti fel épí té sé re, irá nyí tá sá ra, el -
len õr zé si rend jé re vo nat ko zó ira to kat,

c) a vé gez ni kí vánt te vé keny sé gek meg ne ve zé sét,
d) az üz le ti ter vet,
e) a fi ók te lep irá nyí tá sát el lá tó fe le lõs sze mé lyek, meg -

ha tal ma zott kép vi se lõk meg ne ve zé sét,
f) a fi ók te lep ne vét és cí mét.

(3) Ha a mû kö dés so rán a (2) be kez dés b)–f) pont já ban
meg ha tá ro zott ada tok ban vál to zás kö vet ke zik be, a vi -
szont biz to sí tó leg ké sõbb 30 nap pal a vál to zást megelõ -
zõen írás ban kö te les er rõl tá jé koz tat ni a Fel ügye le tet.

III. Fejezet

A VISZONTBIZTOSÍTÓ VEZETÕ ÁLLÁSÚ
SZEMÉLYEIRE ÉS EGYÉB VEZETÕIRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

A vezetõ állású személy

41.  § (1) Vi szont biz to sí tó nál ve ze tõ ál lá sú sze mély nek
az ne vez he tõ ki, illetve az vá laszt ha tó meg, aki nek sze mé -
lyét a meg vá lasz tás, illetve a ki ne ve zés ter ve zett idõ pont -
ját 30 nap pal meg elõ zõ en a vi szont biz to sí tó a Fel ügye let -
nek be je len tet te, és a Fel ügye let az en ge délyt meg ad ta. A
Fel ügye let kö te les a ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá lasz tá sát, 
illetve ki ne ve zé sét en ge dé lye zõ vagy azt el uta sí tó ha tá ro -
za tát a be nyúj tás tól, illetve a hi á nyok pót lá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül meg hoz ni.

(2) Az en ge délyt meg adott nak kell te kin te ni, ha a Fel -
ügye let a ké re lem kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül azt
nem uta sít ja el, az en ge dé lye zé si el já rást nem füg gesz ti fel, 
vagy a hi ány pót lás ér de ké ben nem in téz ke dik.

(3) A ve ze tõ ál lá sú sze méllyel szem be ni sze mé lyi kö ve -
tel mé nyek re és össze fér he tet len ség re a Bit. 83.  §-ának
(3)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

Az ügyvezetõ

42.  § (1) A vi szont biz to sí tó ügy ve ze tõ jé nek az ne vez he -
tõ ki, illetve az vá laszt ha tó meg, aki meg fe lel a ve ze tõ ál lá -
sú sze mé lyek re vo nat ko zó, a 41.  §-ban meg ha tá ro zott ál ta -
lá nos kö ve tel mé nyek nek és a vi szont biz to sí tó val mun ka -
vi szony ban áll.

(2) Cég jegy zés re – ide ért ve a bank szám la fe let ti ren del -
ke zést is – és a vi szont biz to sí tó ne vé ben a vi szont biz to sí -
tá si te vé keny ség gel kap cso la tos kö te le zett ség vál la lás ra
rész vény tár sa sá gi, szö vet ke ze ti for má ban, illetve har ma -
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dik or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pe for má já ban mû -
kö dõ vi szont biz to sí tó, az igaz ga tó ság tag jai és az ügy ve ze -
tõk kö zül két sze mély együt te sen jo go sult.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti együt tes alá írá si jog – a vi -
szont biz to sí tó igaz ga tó sá ga ál tal jó vá ha gyott bel sõ sza -
bály zat ban rög zí tett el já rá si rend sze rint – a (2) be kez dés -
ben fog lal tak nak meg fele lõen ön ál ló, illetve együt tes alá -
írá si jog ként – át ru ház ha tó.

(4) A vi szont biz to sí tó ügy ve ze tõi kö zül meg kell je löl ni
az elsõ szá mú ve ze tõ ként fog lal koz ta tott sze mélyt.

Az egyéb vezetõk

43.  § (1) A vi szont biz to sí tó a vi szont biz to sí tá si te vé -
keny ség foly ta tá sá hoz

a) ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti kust (ak tu á ri ust),
b) ve ze tõ jog ta ná csost,
c) szám vi te li ren dért fe le lõs ve ze tõt,
d) bel sõ el len õr zé si ve ze tõt (bel sõ el len õrt),

kö te les fog lal koz tat ni.

(2) Az egyéb ve ze tõk en ge dé lye zé sé re, össze fér he tet -
len sé gé re, és jog vi szo nyuk meg szün te té sé re a Bit.
85.  §-ának (2)–(4) és (9) be kez dé se it kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

A viszontbiztosító vezetõ biztosításmatematikusa
(aktuáriusa)

44.  § A biz to sí tó ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti ku sá nak (ak -
tu á ri u sá nak) al kal ma zá si fel té te le i re és fel ada ta i ra a Bit.
86.  §-ának (1)–(3) be kez dé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

A viszontbiztosító vezetõ jogtanácsosa

45.  § A vi szont biz to sí tó ve ze tõ jog ta ná cso sá nak al kal -
ma zá si fel té te le i re és fel ada ta i ra a Bit. 87.  §-ának ren del -
ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

A viszontbiztosító számviteli rendjéért felelõs vezetõje

46.  § A vi szont biz to sí tó szám vi te li rend jé ért fe le lõs ve -
ze tõ jé nek al kal ma zá si fel té te le i re és fel ada ta i ra a Bit.
88.  §-ának ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

A viszontbiztosító belsõ ellenõrzésének vezetõje
(belsõ ellenõre)

47.  § A vi szont biz to sí tó bel sõ el len õr zé si szer ve ze te ve -
ze tõ jé nek (bel sõ el len õré nek) al kal ma zá si fel té te le i re, fel -
ada ta i ra, szak mai irá nyí tá sá ra, a fel ügye lõ bi zott ság bel sõ

el len õr zés sel kap cso la tos fel ada ta i ra és a bel sõ ellen õr fe -
let ti mun kál ta tói jo gok ra a Bit. 89.  §-ának ren del ke zé se it
kell meg fele lõen al kal maz ni.

Szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság

48.  § A szak mai al kal mas ság és üz le ti meg bíz ha tó ság
bi zo nyí tá sá ra és meg ál la pí tá sá nak fel té te le i re a Bit.
91.  §-ának ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

IV. Fejezet

A VISZONTBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
MÓDOSÍTÁSA

A viszontbiztosítási tevékenység módosításának
engedélyezése

49.  § (1) Ha a vi szont biz to sí tó a már en ge dé lye zett biz -
to sí tá si ágon túl te vé keny sé gét más ágra kí ván ja ki ter jesz -
te ni, kö te les eh hez a Fel ügye let en ge dé lyét kér ni. Az en ge -
dé lye zés re irá nyuló ké re lem nek tar tal maz nia kell

a) a mó do sí tott alap sza bályt,
b) a mó do sí tott üz le ti ter vet, ki vé ve a 30.  § (1) be kez dé -

sé nek c) pont já ban fog lal ta kat,
c) a mó do sí tott te vé keny ség hez szük sé ges fel té te lek

meg lé té nek iga zo lá sát,
d) annak iga zo lá sát, hogy a te vé keny ség mó do sí tá sa

után a szük sé ges sza va to ló tõ ké vel ren del ke zik.

(2) A te vé keny ség mó do sí tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ki -
adá sát a Fel ügye let meg ta gad ja, ha va ló szí nû sít he tõ, hogy
a biz to sí tó a te vé keny ség mó do sí tá sa után a biz to sí tá si
szer zõ dé se i bõl ere dõ kö te le zett sé ge it nem ké pes tel je sí te ni.

Az állományátruházás

50.  § (1) A vi szont biz to sí tá si ál lo mány – az át adó és az
át ve võ vi szont biz to sí tó kö zöt ti meg álla po dás alap ján – a
Fel ügye let en ge dé lyé vel, a vi szont biz to sí tá si szer zõ dé sek
fel té te le i nek vál to zat la nul ha gyá sa mel lett, rész ben vagy
egész ben át ru ház ha tó a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
szék hellyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó ra, má sik tag -
államban szék hellyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó ra, annak 
fi ók te le pé re, valamint har ma dik or szág ban szék hellyel
ren del ke zõ vi szont biz to sí tó tag ál lam ban lé te sí tett fi ók te -
le pé re. Az ál lo mány át ru há zás hoz nem szük sé ges a vi -
szont biz to sí tó val szer zõ dé ses vi szony ban álló biz to sí tók,
illetve ezek ügy fe le i nek hoz zá já ru lá sa. Az ál lo mány át ru -
há zás sal – a Fel ügye let en ge dé lyé nek idõ pont já tól – a vi -
szont biz to sí tá si ál lo mányt át ve võ vál lal ko zás vá lik a szer -
zõ dés ala nyá vá, illetve az ál lo mány át ru há zás sal érin tett
sze mé lyes ada tok és üz le ti tit kok te kin te té ben adat ke ze lõ -
vé, illetve ti tok tar tás ra kö te le zet té.
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(2) A má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ
viszont biztosító Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ fi ók -
te le pé nek vi szont biz to sí tá si ál lo má nya rész ben vagy
egész ben át ru ház ha tó a má sik tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá -
gá nak en ge dé lyé vel.

51.  § (1) Az ál lo mány át ru há zás en ge dé lye zé se irán ti ké -
re lem nek tar tal maz nia kell

a) az át ru há zan dó ál lo mány pon tos meg ha tá ro zá sát, az
át ru há zás ra ke rü lõ ál lo mány szer zõ dé si fel té te le it,

b) az át ru há zó és az át ve võ ál lo mány át adás ra és -át vé -
tel re irá nyuló jog nyi lat ko za tát,

c) az át ru há zan dó ál lo mány hoz kap cso ló dó biz to sí tás -
tech ni kai tar ta lé kok és azok fe de ze té nek meg je lö lé sét,

d) az ál lo mány át ru há zás idõ pont ját, el len ér té két,
e) ab ban az eset ben, ha az át ve võ vi szont biz to sí tó vagy

biz to sí tó szék he lye a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén van,
annak be mu ta tá sát, hogy az át ve võ vi szont biz to sí tó vagy
biz to sí tó ren del ke zik a sa ját ál lo má nyá hoz tar to zó mi ni -
má lis sza va to ló tõ kén túl az át vett ál lo mány hoz szük sé ges
mi ni má lis sza va to ló tõ ké vel.

(2) Az ál lo mány át ru há zást en ge dé lye zõ Fel ügye let
meg ke re si az át ve võ vi szont biz to sí tó vagy biz to sí tó fel -
ügye le ti ha tó sá gát, kér ve annak iga zo lá sát, hogy az át ve võ 
vi szont biz to sí tó vagy biz to sí tó sza va to ló tõ ké je az ál lo -
mány át vé te le után is el éri a mi ni má lis sza va to ló tõke
szint jét.

(3) Ha az át ve võ vi szont biz to sí tó vagy biz to sí tó fel -
ügye le ti ha tó sá ga a (2) be kez dés sze rint kért iga zo lást a
meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül
nem kül di meg, az iga zo lás meg adott nak te kin ten dõ.

(4) Az ál lo mány át ru há zá si en ge dély irán ti ké rel met a
Fel ügye let el uta sít ja, ha

a) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak nem tel je sül -
nek, vagy

b) egyéb ként va ló szí nû sít he tõ, hogy az ál lo mány át ru -
há zás kö vet kez té ben a vi szont biz to sí tá si szer zõ dé sek bõl
ere dõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét ve szé lyez te ti.

(5) A Fel ügye let az ál lo mány át ru há zás ra vo nat ko zó en -
ge délyt az át adó vi szont biz to sí tó szék he lye sze rin ti tag -
állam ille té kes ha tó sá ga i nak be le egye zé sét köve tõen ad -
hat ja meg.

(6) Tag ál lam ban lé te sí tett vi szont biz to sí tó vagy biz to sí -
tó ré szé re tör té nõ ál lo mány át ru há zás ese tén az (1) be kez -
dés e) pont ja sze rin ti iga zo lást az át ve võ vi szont biz to sí tó
vagy biz to sí tó szék he lye sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság adja ki.

(7) Ha a Fel ügye let ál tal meg ke re sett ha tó ság a meg ke -
re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül nem vá la -
szol, azt az ál lo mány át ru há zás en ge dé lye zé sé hez való be -
le egye zés nek kell te kin te ni.

(8) Tag ál lam ból ér ke zõ ál lo mány át ru há zás sal kap cso la -
tos meg ke re sés ese tén a Fel ügye let 3 hó na pon be lül tá jé -
koz tat ja a tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gát ar ról, hogy az át -
ru há zás hoz hoz zá já rul-e, valamint, hogy az át ve võ ren del -

ke zik-e az ál lo mány át vé te le után is az elõ írt sza va to ló tõ -
ké vel.

52.  § (1) A szer zõ dés ál lo mányt át ve võ vi szont biz to sí tó
vagy biz to sí tó az en ge dé lye zõ ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl,
vi szont biz to sí tók egye sü lé se ese tén a cég bí ró sá gi vagy
me gyei (fõ vá ro si) bí ró sá gi nyil ván tar tás ba való be jegy -
zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les az át adás ról min -
den érin tett szer zõ dõ fe let írás ban ér te sí te ni a szer zõ dés kö -
tés nyel vén. A szer zõ dõ fél az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül az át ve võ vi szont biz to sí tó hoz in -
té zett írás be li nyi lat ko za tá val a szer zõ dé sét – 30 nap ra –
fel mond hat ja.

(2) Vi szont biz to sí tók egye sü lé se, be ol va dá sa, szét vá lá -
sa ese tén az ér te sí té si kö te le zett ség és a fel mon dá si jog
szem pont já ból az ál lo mány át ru há zás ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni.

NEGYEDIK RÉSZ

A VISZONTBIZTOSÍTÓ TULAJDONOSAIRA,
VALAMINT VEZETÕIRE ÉS ALKALMAZOTTAIRA

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

I. Fejezet

RÉSZESEDÉSSZERZÉSI SZABÁLYOK

A részesedésszerzés engedélyezése

53.  § (1) Aki vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ban
olyan mér té kû ré sze se dést kí ván sze rez ni, amellyel el éri
vagy meg ha lad ja a be fo lyá so ló ré sze se dés mér té két, vagy
be fo lyá so ló ré sze se dé sét úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy tu -
laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga el ér je vagy meg -
ha lad ja a 20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket, kö te les a
szer zõ dés meg kö té sé hez a Fel ügye let elõ ze tes en ge dé lyét
be sze rez ni. A tu laj don jog hoz, illetve a sza va za ti jog hoz
kap cso ló dó, annak ará nyát meg ha la dó elõ nyö ket biz to sí tó
meg álla po dás ki zá ró lag a Fel ügye let en ge dé lyé vel köt -
hetõ.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a biz to sí tó meg ne ve -
zé sét, a meg sze rez ni kí vánt ré sze se dés – a Bit. 3.  § (1) be -
kez dé sé nek 5. és 38. pont ját is figye lembe vevõ – ará nyát,
to váb bá a (3) be kez dés ben fog lal tak meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges ada to kat.

(3) A ré sze se dés szer zés fel té te le, hogy a ké rel me zõ
a) a jegy zett tõke, illetve rész je gyek ér té ké nek be fi ze -

té sé hez meg fe le lõ nagy sá gú tõ ké vel,
b) szak mai al kal mas ság gal és üz le ti meg bíz ha tó ság gal,
c) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 év so rán meg fe le -

lõ gaz da sá gi ered ménnyel ren del kez zen,
d) köz vet len ré sze se dés szer zés ese tén a ré sze se dés -

szer zés hez szük sé ges tõke pénz be li ré szét az Euró pai Unió 
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te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet nél he lyez -
ze el,

e) kül föl di szék he lyû ké rel me zõ ese té ben kéz be sí té si
meg bí zot tal ren del kez zen,

f) nyi lat koz zék a szük sé ges ok ira ti bi zo nyí ték csa to lá -
sá val, hogy a meg sze rez ni kí vánt ré sze se dés hez szük sé ges
összeg tör vényes jö ve del mé bõl szár ma zik,

g) nyi lat koz zék ar ról, hogy mi lyen – az Szmt. sze rin ti –
füg gõ és jö võ be ni kö te le zett sé gei van nak, to váb bá

h) tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban nyi lat koz zék
arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az en ge dély irán ti ké re -
lem és az ah hoz mel lé kelt ira tok ban fog lal tak va ló di sá gá -
nak a Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján tör té nõ el -
len õr zé sé hez.

(4) A ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se irán ti ké re lem -
hez a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl mel lé kel ni kell:

a) a tu laj don szer zés re, illetve a sza va za ti jog hoz kap -
cso ló dó je len tõs elõ nyö ket biz to sí tó meg ál la po dás ra tett
szer zõ dé ses aján la tot,

b) a ké rel me zõ ala pí tó ok ira tát,
c) a ké rel me zõ vál lal ko zás 30 nap nál nem ré geb bi cég -

ki vo na tát, kül föl di vál lal ko zás ese té ben a nyil ván tar tás ba
vé telt iga zo ló ok ira tot vagy iga zo lást ar ról, hogy a vál lal -
ko zást be je gyez ték,

d) a ké rel me zõ ter mé sze tes sze mély bün tet len elõ éle té -
re vo nat ko zó – 3 hó nap nál nem ré geb bi – hi va ta los ok ira -
tot, ame lyet az ál lan dó la kó he lye sze rin ti ha tó ság bo csá -
tott ki,

e) 30 nap nál nem ré geb bi hi va ta los ok ira tot arra vo nat -
ko zó an, hogy a ké rel me zõ nek az adó ha tó ság gal, vám ha tó -
ság gal, illetve tár sa da lom biz to sí tá si szerv vel szem ben tar -
to zá sa nincs,

f) a ké rel me zõ vál lal ko zás ban be fo lyá so ló ré sze se dés -
sel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély a Bit. 3.  § (1) be kez dé -
sé nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it, illetve 
bün tet len elõ éle té re vo nat ko zó – 30 nap nál nem ré geb bi –
iga zo lást,

g) a ké rel me zõ tu laj do no si szer ke ze té nek rész le tes le -
írá sát,

h) a 22.  § h) és i) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za -
to kat.

(5) Ha a ké rel me zõk kö zött be fo lyá so ló ré sze se dést sze -
rez ni kí vá nó kül föl di biz to sí tó, vi szont biz to sí tó, hi tel in té -
zet vagy be fek te té si tár sa ság van, a (3)–(4) be kez dé sek ben 
fog lal ta kon kí vül az ala pí tá si en ge dély irán ti ké re lem hez
mel lé kel ni kell a szék hely sze rint ille té kes ál lam fel ügye -
le ti ha tó sá gá nak arra vo nat ko zó iga zo lá sát, illetve nyi lat -
ko za tát, hogy a vál lal ko zás a te vé keny ség vég zé sé re vo -
nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val mû kö dik.

54.  § Ha a ké rel me zõ a má sik tag ál lam ban szék hellyel
ren del ke zõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás, biz to sí tó
vagy vi szont biz to sí tó, vagy egy ilyen hi tel in té zet ben, be -
fek te té si vál lal ko zás ban, biz to sí tó ban vagy vi szont biz to sí -
tó ban ellen õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes vagy

jogi sze mély és az 53.  § (1) be kez dés sze rin ti en ge dély
irán ti ké re lem olyan ré sze se dés, ille tõ leg be fo lyás szer zé -
sé re irá nyul, amely nek ered mé nye kép pen a vi szont biz to sí -
tó a ké rel me zõ ellen õr zõ be fo lyá sa alá ke rül, a Fel ügye let
ki ké ri a má sik tag ál lam érin tett, ille té kes fel ügye le ti ha tó -
sá gá nak vé le mé nyét.

55.  § (1) Az 53.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ré -
sze se dés meg szer zé sé re irá nyuló szer zõ dés meg kö té sé re
vo nat ko zó en ge dély meg adá sát a Fel ügye let az en ge dély
irán ti ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 3 hó na pon be lül el -
uta sít ja, ha a ké rel me zõ

a) ter mé sze tes sze mély bün te tett elõ éle tû,
b) jogi hely ze te nem tisz tá zott,
c) tu laj do no si hát te re nem tisz tá zott, vagy nem ál la pít -

ha tó meg,
d) va gyo ni, üz le ti hely ze te nem szi lárd,
e) sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér tet te e tör vény vagy 

más, a biz to sí tók ra vo nat ko zó jog sza bály elõ írásait,
f) nem ren del ke zik szak mai al kal mas ság gal és üz le ti

meg bíz ha tó ság gal,
g) pénz ügyi, gaz da sá gi hely ze te az aján lat tár gyát ké -

pe zõ ré sze se dés szer zés nagy sá gá hoz vi szo nyít va nem mi -
nõ sít he tõ meg fe le lõ nek,

h) nem bi zo nyít ha tó a ré sze se dés szer zés hez fel hasz nált 
pénz esz kö zök ere de té nek tör vényessége vagy a pénz esz -
kö zök tu laj do no sa ként meg je lölt sze mély ada ta i nak va ló -
di sá ga.

(2) A Fel ügye let az 53.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek iga zo lá sa vagy el len õr zé se cél já ból a ré sze -
se dést sze rez ni kí vá nó sze mély szék he lye vagy la kó he lye
sze rin ti ille té kes ha tó ság hoz for dul hat.

(3) Az en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak el mu lasz -
tá sa, a ké re lem el uta sí tá sa, a be je len té si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sa, illetve az adat szol gál ta tás meg ta ga dá sa ese tén
a ré sze se dés szer zés re vagy az elõny biz to sí tá sá ra irá nyuló
szer zõ dés bõl szár ma zó sza va za ti jo gok gya kor lá sát a Fel -
ügye let a meg fe le lõ tör vényes fel té te lek biz to sí tá sá ig
meg tilt hat ja.

(4) A tu laj don szer zés hez, illetve a sza va za ti jog hoz kap -
cso ló dó en ge dé lyez tet ni kí vánt szer zõ dés bõl szár ma zó jo -
gok az en ge dély irán ti ké re lem nek a Fel ügye let ál tal tör -
tént kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 hó nap el tel té tõl gya ko rol -
ha tók, ki vé ve, ha a Fel ügye let a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott jo gá val él.

56.  § (1) A vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ban az
53.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû tu laj do ni
ré sze se dés sel vagy sza va za ti jog gal ren del ke zõ sze mély
kö te les a Fel ügye let nek a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en
15 mun ka nap pal be je len te ni, ha

a) be fo lyá so ló ré sze se dé sét tel jes egé szé ben meg kí -
ván ja szün tet ni, vagy

b) tu laj do ni ré sze se dé sét, sza va za ti jo gát, vagy az
elõnyt biz to sí tó szer zõ dé sét úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy
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tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga a 20, 33 vagy
50 szá za lé kos ha tár ér ték alá csök ken jen, illetve a vi szont -
biz to sí tó meg szû nik le ány vál la la tá nak len ni.

(2) A be je len tés nek az (1) be kez dés b) pont ja ese tén tar -
tal maz nia kell a fenn ma ra dó tu laj do ni ré sze se dést, a sza -
va za ti jog mér té két vagy a je len tõs elõnyt biz to sí tó szer zõ -
dés mó do sí tá sát is.

57.  § (1) A szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül
írás ban kö te les ér te sí te ni a Fel ügye le tet, aki vi szont biz to -
sí tó rész vény tár sa ság ban

a) be fo lyá so ló ré sze se dést szer zett;

b) be fo lyá so ló ré sze se dé sét úgy mó do sí tot ta, hogy

ba) a tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga el éri a
20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket, vagy

bb) tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga már nem
éri el a 20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket; vagy

c) tu laj do ni ré sze se dés hez, illetve a sza va za ti jog hoz
kap cso ló dó, elõ nyö ket biz to sí tó meg ál la po dást kö tött
vagy az ilyen meg ál la po dást mó do sí tot ta.

(2) A vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság 15 mun ka na pon 
be lül kö te les a Fel ügye le tet írás ban tá jé koz tat ni, ha tu do -
mást sze rez az 53.  §-ban meg ha tá ro zott ará nyú ré sze se dés, 
sza va za ti jog meg szer zé sé rõl, el ide ge ní té sé rõl, illetve mó -
do su lá sá ról.

(3) A vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság – éves bel sõ
adat szol gál ta tá sa ke re té ben – kö te les a Fel ügye let nek
meg kül de ni az 53.  §-ban meg ha tá ro zott ará nyú ré sze se -
dés sel ren del ke zõ rész vé nye sei ne vét, valamint a tõ ke rész
nagy sá gát.

II. Fejezet

A VEZETÕK ÉS ALKALMAZOTTAK
TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

58.  § A vi szont biz to sí tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei, egyéb
ve ze tõi, valamint al kal ma zot tai mun ka vi szo nyuk (meg bí -
za tá suk) fenn ál lá sa alatt és annak meg szû né se után kö te le -
sek a biz to sí tá si tit kot meg tar ta ni. Ezen sze mé lyek a te vé -
keny sé gük kel össze füg gés ben bir to kuk ba ju tott, a vi szont -
biz to sí tó mû kö dé sé vel és a vele vi szont biz to sí tá si jog vi -
szony ban álló vál lal ko zá sok kal kap cso la tos in for má ci ót
vagy ada tot ki zá ró lag te vé keny sé gi kö rük ben el jár va, a vi -
szont biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban, annak cél ja i -
ra hasz nál hat ják fel. A te vé keny sé gük kel össze füg gés ben
bir to kuk ba ju tott ilyen in for má ci ó kat, ada to kat nem hasz -
nál hat ják fel arra, hogy ma guk vagy más sze mély ré szé re
köz vet len vagy köz ve tett mó don elõnyt sze rez ze nek,
illetve, hogy a vi szont biz to sí tó nak vagy a vele vi szont biz -
to sí tá si jog vi szony ban álló vál lal ko zá sok nak hát rányt
okoz za nak.

59.  § (1) A vi szont biz to sí tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei,
egyéb ve ze tõi (41.  § és 43.  §), valamint ér de mi ügy in té zõi
kö te le sek a vi szont biz to sí tó nak be je len te ni, ha õk vagy
kö ze li hoz zá tar to zó juk [Ptk. 685.  § b) pont ja], illetve élet -
tár suk a vi szont biz to sí tó val szer zõ dé ses kap cso lat ba lép ni
kí vá nó fél nél be fo lyá so ló ré sze se dés sel, a meg kö ten dõ
szer zõ dés ben más ér de kelt ség gel ren del kez nek vagy a vi -
szont biz to sí tó val szer zõ dé ses kap cso lat ba lép ni kí vá nó
fél nél igaz ga tó sá gi, illetve fel ügye lõ bi zott sá gi tiszt sé get
vi sel nek. Ilyen eset ben a ne ve zet tek e dön tés elõ ké szí té sé -
ben és meg ho za ta lá ban nem ve het nek részt (össze fér he tet -
len ség).

(2) A vi szont biz to sí tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei, egyéb
ve ze tõi, valamint ér de mi ügy in té zõi ki ne ve zé sük kor
(meg vá lasz tá suk kor) kö te le sek írás be li nyi lat ko za tot ten ni 
a vi szont biz to sí tó ré szé re ar ról, hogy õk vagy kö ze li hoz -
zá tar to zó juk a vi szont biz to sí tó nál, más biz to sí tó nál vagy
vi szont biz to sí tó nál, biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get
vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet nél, vagy biz to sí tá si szak ta -
nács adás sal fog lal ko zó gaz dál ko dó szer ve zet nél ren del -
kez nek-e, illetve ha igen, mek ko ra és mi lyen név ér té kû
köz vet len vagy köz ve tett tu laj do ni há nyad dal vagy ezek
ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír ral.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt sze mé lyek, a (2) be kez -
dés ben fog lalt hely ze tek be áll tá ról, valamint az ab ban be -
kö vet ke zett vál to zá sok ról 2 mun ka na pon be lül írás be li
nyi lat ko za tot kö te le sek ten ni a biz to sí tó nak.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek alap ján tett be je len té sek rõl
és nyi lat ko za tok ról a vi szont biz to sí tó kö te les nyil ván tar -
tást ve zet ni.

ÖTÖDIK RÉSZ

A VISZONTBIZTOSÍTÓ MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI

I. Fejezet

A BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉK, A SZAVATOLÓ 
TÕKE ÉS A BIZTONSÁGI TÕKE SZABÁLYAI

A biztosítástechnikai tartalékok

60.  § (1) A biz ton sá gos üz let me net ér de ké ben a vi szont -
biz to sí tó nak a mér leg for du ló nap ján fenn ál ló, vár ha tó kö -
te le zett sé gei tel je sí té sé re, a ká rok in ga do zá sá ra, valamint
a vár ha tó vi szont biz to sí tá si vesz te sé gek re biz to sí tás tech -
ni kai tar ta lé ko kat kell ké pez nie.

(2) Biz to sí tás tech ni kai tar ta lék nak mi nõ sül nek:
a) a meg nem szol gált dí jak tar ta lék a;
b) a ma te ma ti kai tar ta lé kok;
c) a füg gõ kár tar ta lé kok, ezen be lül:

1. a be kö vet ke zett és be je len tett ká rok tar ta lék a (té -
te les füg gõ kár tar ta lék),
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2. a be kö vet ke zett, de még be nem je len tett ká rok
tar ta lék a (IBNR);

d) az ered mény tõl füg gõ díj-vissza té rí té si tar ta lék;
e) az ered mény tõl füg get len díj-vissza té rí té si tar ta lék;
f) a kár in ga do zá si tar ta lék;
g) a nagy ká rok tar ta lék a;
h) a tör lé si tar ta lék;
i) a be fek te té si egy sé gek hez kö tött (unit-lin ked) élet -

biz to sí tá sok tar ta lék a;
j) az egyéb biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok.

(3) Az a vi szont biz to sí tó, amely a Bit. 1. szá mú mel lék -
let A. ré szé nek 14. ága zat ban fel so rolt koc ká za tok, illetve
a me zõ gaz da sá gi ele mi ká rok vi szont biz to sí tá sát vál lal ja,
kö te les kár in ga do zá si tar ta lé kot ké pez ni az ab ban a biz to -
sí tá si ága zat ban a vi szont biz to sí tás ál tal a pénz ügyi év ben
fel me rü lõ tech ni kai hi ány vagy az át la got meg ha la dó kár -
há nyad el len sú lyo zá sá nak cél já ból.

(4) A vi szont biz to sí tó nem kö te les az (1) be kez dés ben
em lí tett kár in ga do zá si tar ta lék kép zé sé re, ha a hi tel biz to sí -
tá sok, illetve a me zõ gaz da sá gi ele mi ká rok vi szont biz to sí -
tá sá ból a vi szont biz to sí tó nak járó vi szont biz to sí tá si dí jak
vagy já ru lé kok mér té ke ke ve sebb, mint a vi szont biz to sí tó -
nak járó összes vi szont biz to sí tá si díj- és já ru lék be vé tel
4%-a, illetve nem éri el a 2 500 000 eu rót.

A biztosítástechnikai tartalékok képzése

61.  § A biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kot a vi szont biz to sí tó -
nak olyan mér ték ben kell ké pez nie, hogy az a to váb ben -
ged mé nye zés be nem adott koc ká za tok ból szár ma zó kö te -
le zett sé ge fo lya ma tos és tar tós tel je sí té sé re – az éssze rû ség 
és a vi szont biz to sí tá si te vé keny ség ta pasz ta la tai alap ján –
elõ re lát ha tó an fe de ze tet nyújt son.

62.  § A biz to sí tás tech ni kai tar ta lé ko kat a mér leg for du -
ló nap já val kell ké pez ni.

A viszontbiztosító szavatoló tõkéje

63.  § (1) A sza va to ló tõke a vi szont biz to sí tó nak a
65–66.  §-a sze rint kor ri gált sa ját tõ ké je, amely arra szol -
gál, hogy a vi szont biz to sí tó ak kor is tel je sí te ni tud ja kö te -
le zett sé ge it, ha erre a be sze dett dí jak, illetve a biz to sí tás -
tech ni kai tar ta lé kok nem nyúj ta nak fe de ze tet.

(2) A vi szont biz to sí tó nak a vi szont biz to sí tá si szer zõ -
dés bõl ere dõ kö te le zett sé gei min den ko ri tel je sít he tõ sé ge
ér de ké ben fo lya ma to san leg alább annyi sza va to ló tõ ké vel
kell ren del kez nie, mint az ál ta la foly ta tott vi szont biz to sí -
tá si te vé keny ség ter je del mé nek meg fe le lõ mi ni má lis sza -
va to ló tõ ke szük ség let. Amennyi ben egy ide jû leg élet- és
nem élet vi szont biz to sí tás sal is fog lal ko zik a vi szont biz to -
sí tó, ren del kez nie kell az élet- és nem élet vi szont biz to sí tá -
si ágak mi ni má lis sza va to ló tõke fe de ze té vel is.

(3) A vi szont biz to sí tó mi ni má lis sza va to ló tõke szük -
ség le té nek szá mí tá si mód ját a 3. szá mú mel lék let tar tal -
maz za, a dí jak, já ru lé kok, valamint meg té rü lé sek, tar ta lé -
kok és ká rok ada ta i nak ki szá mí tá sá hoz a Fel ügye let jó vá -
ha gyá sá val sta tisz ti kai mód sze rek al kal maz ha tók.

64.  § (1) Az a har ma dik or szág ban szék hellyel ren del ke -
zõ vi szont biz to sí tó, amely az Euró pai Unió több tag ál la -
má ban kért vagy ka pott fi ók te lep te vé keny sé gé re vo nat ko -
zó en ge délyt, ké rel mez he ti, hogy

a) fi ók te le pei sza va to ló tõ ké jét, illetve mi ni má lis sza -
va to ló tõke szük ség le tét az Euró pai Unió te rü le tén foly ta -
tott tel jes te vé keny sé ge alap ján össze von tan ha tá roz has sa
meg;

b) a 31.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt le té tet
ki zá ró lag egy érin tett tag ál lam ban he lyez ze el;

c) fi ók te le pei biz ton sá gi tõ ké jé nek fe de ze tét bár mely
olyan tag ál lam ban jo go sult le gyen tar ta ni, ahol te vé keny -
sé get foly tat.

(2) Az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fel so rolt ked vez -
mé nyek ki zá ró lag együt te sen nyújt ha tók. Az en ge dély
irán ti ké rel met min den érin tett tag ál lam ille té kes fel ügye -
le ti ha tó sá gá hoz be kell nyúj ta ni. Az en ge dély irán ti ké re -
lem ben meg kell je löl ni azt a tag ál la mot, amely nek ille té -
kes fel ügye le ti ha tó sá ga az en ge dély meg adá sa ese tén a vi -
szont biz to sí tó Euró pai Unió te rü le tén foly ta tott te vé keny -
sé gé nek pénz ügyi fel ügye le tét a továb biak ban el lát ja. Az
ille té kes fel ügye le ti ha tó ság meg vá lasz tá sá nak in do kát a
ké re lem ben kö zöl ni kell.

(3) Az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fel so rolt ked vez -
mé nyek re vo nat ko zó fel ügye le ti en ge dély at tól az idõ -
pont tól lép ha tály ba, ami kor a vá lasz tott fel ügye le ti ha tó -
ság tá jé koz tat ja az érin tett tag ál la mok fel ügye le ti ha tó sá -
ga it a pénz ügyi fel ügye let el lá tá sá nak meg kez dé sé rõl.

(4) A Fel ügye let a har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó
ma gyar or szá gi fi ók te le pe pénz ügyi fel ügye le té nek el lá tá -
sá hoz szük sé ges ada tok ról tá jé koz tat ja a vá lasz tott fel -
ügye le ti ha tó sá got.

(5) Az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fel so rolt ked vez -
mé nyek ki zá ró lag az összes érin tett tag ál lam fel ügye le ti
ha tó sá gá nak együt tes en ge dé lyé vel ad ha tók meg és bár -
me lyik érin tett tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá nak dön té se
alap ján vissza kell von ni õket.

A szavatoló tõke elemei

65.  § (1) A sza va to ló tõ két a (2)–(3) be kez dé sek ben fog -
lal tak nak meg fele lõen, a kö te le zett sé gek tõl men te sen kell
meg ha tá roz ni.

(2) A sza va to ló tõke a kö vet ke zõ tõ ke ele mek bõl áll:
a) a be fi ze tett jegy zett tõke, illetve vi szont biz to sí tó

szö vet ke zet ese tén a tény le ges alap tõ ke, ha a kö vet ke zõ
fel té te lek fenn áll nak:
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aa) a szö vet ke zet alap sza bá lyá ban ren del kez ni kell ar -
ról, hogy a tu laj do no sok, ta gok ré szé re a sa ját tõke ter hé re
ki zá ró lag olyan mér ték ben le het ki fi ze tést tel je sí te ni,
amely nek kö vet kez té ben a sza va to ló tõke össze ge nem
csök ken a mi ni má lis sza va to ló tõke szint je alá; a vi szont -
biz to sí tó meg szû né se ese tén ak kor, ha a vi szont biz to sí tó
egyéb kö te le zett sé ge it ren dez te,

ab) a szö vet ke zet alap sza bá lyá ban ren del kez ni kell ar -
ról, hogy min den tu laj don rész, tagi va gyon rész ter hé re tör -
té nõ, a szö vet ke ze ti tag sá gi vi szony egye di meg szû né sé tõl 
el té rõ ok ból be kö vet ke zõ ki fi ze tés rõl a Fel ügye le tet leg -
alább 30 nap pal a ki fi ze tés elõtt ér te sí te ni kell, amely idõ -
tar ta mon be lül a Fel ügye let a ki fi ze tést meg tilt hat ja,

ac) a szö vet ke zet alap sza bá lyá ban ren del ke zik ar ról,
hogy az aa)–ab) pon tok sze rin ti elõ írásokat ki zá ró lag a
Fel ügye let egyet ér té sé vel mó do sít ják;

b) a tõ ke tar ta lék;
c) a le kö tött tar ta lék;
d) az ér té ke lé si tar ta lék 20 szá za lé ka;
e) az ered mény tar ta lék;
f) a mér leg sze rin ti ered mény;
g) az alá ren delt köl csön tõ ke;
h) osz ta lék el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt

év(ek) el ma radt ho zam ki fi ze té sé re is fel jo go sí tó, jegy zett
és be fi ze tett rész vé nye k.

(3) Az alá ren delt köl csön tõ ke és a (2) be kez dés h) pont -
ja sze rin ti osz ta lék el sõbb sé gi rész vény össze ge a ren del -
ke zés re álló és a szük sé ges sza va to ló tõke kö zül a ki seb bik 
ér ték nek az 50 szá za lé ká ig szá mít ha tó be a sza va to ló tõ ké -
be.

(4) A (2) be kez dés g) pont já ban fog lalt sza va to ló tõke
szá mí tá sa so rán figye lembe vett alá ren delt köl csön tõ ke
leg fel jebb 25 szá za lé ka le het ha tá ro zott le já ra ti ide jû. Az
alá ren delt köl csön tõ ke össze gé nek a sza va to ló tõ ké be tör -
té nõ be szá mí tá sát leg alább a vissza fi ze té si idõ pon tot meg -
elõ zõ 5 év so rán – éven te, fo ko za to san, egyen lõ arány -
ban – csök ken te ni kell. Tel je sül nie kell to váb bá a kö vet ke -
zõ fel té te lek nek:

a) a köl csönt nyúj tó kö ve te lé se a tör lesz té sek sor rend -
jé ben a tu laj do no sok elõt ti leg utol só he lyen áll;

b) az alá ren delt köl csön tõ ke nyúj tá sá ra vo nat ko zó
szer zõ dés ben ki kell köt ni, hogy a köl csö n a biz to sí tó
adós sá gá nak ren de zé sé be be von ha tó;

c) ki zá ró lag a tény le ge sen ren del ke zés re álló tõke ve -
he tõ figye lembe;

d) a ha tá ro zott fu tam ide jû alá ren delt köl csön tõ ke ese -
tén az ere de ti fu tam idõ leg alább 5 év;

e) a ha tá ro zat lan fu tam ide jû alá ren delt köl csön tõ ke
ese tén a fel mon dá si idõ nem le het 5 év nél ke ve sebb;

f) az alá ren delt köl csön tõ ke nyúj tá sá ra vo nat ko zó szer -
zõ dés nem tar tal maz hat elõ ze tes vissza fi ze tés re vo nat ko zó 
ki kö tést, ki vé ve a biz to sí tó fel szá mo lá sá nak ese tét; a Fel -
ügye let a biz to sí tó ké rel mé re en ge dé lyez he ti az elõ ze tes
vissza fi ze tést, ha a biz to sí tó iga zol ja, hogy ez ál tal a sza va -

to ló tõke össze ge nem csök ken a mi ni má lis sza va to ló tõke
szint je alá;

g) az alá ren delt köl csön tõ ké re vo nat ko zó szer zõ dés ki -
zá ró lag a Fel ügye let en ge dé lyé vel mó do sít ha tó;

h) a köl csö n ki zá ró lag a szer zõ dés ben rög zí tett, leg -
korábban 5 év múl va mond ha tó fel, ki vé ve, ha a Fel ügye let 
en ge dé lye zi a ko ráb bi fel mon dást.

66.  § (1) A Fel ügye let a vi szont biz to sí tó sza va to ló tõ ké -
jé nek ér té ke lé sét fe lül bí rál hat ja, kü lö nö sen ak kor, ha en -
nek fe de ze tét ké pe zõ esz kö zök pi a ci ér té ke az elõ zõ üz le ti
év vége óta je len tõ sen csök kent.

(2) A sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán a 65.  § (2)–(3) be -
kez dé se i ben fog lalt tõ ke ele mek együt tes össze gé bõl le
kell von ni:

a) az im ma te ri á lis ja vak könyv sze rin ti ér té két,

b) a rész vény tár sa ság nál a vissza vá sá rolt sa ját rész vé -
nye k ér té két,

c) a nem élet biz to sí tá si ág ban mû kö dõ vi szont biz to sí tó
ese tén, amennyi ben a vi szont biz to sí tó a nem élet biz to sí tá -
si ág füg gõ kár tar ta lé kát a jö võ be ni ho za mo kat figye lembe
véve disz kon tál tan szá mít ja, a Bit. 1. szá mú mel lék let
A) ré szé nek 1. és 2. pont ja i ban meg ha tá ro zott ága za to kat
és a füg gõ kár tar ta lék ba fog lalt já ra dék ér té ke ket ki vé ve
va la mennyi nem élet biz to sí tá si ága zat ban, a disz kon tá lás
elõt ti és a disz kon tált füg gõ kár tar ta lék kü lön bö ze tét,

d) a vi szont biz to sí tó nak az olyan biz to sí tó ban, har ma -
dik or szág be li biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban, har ma dik 
or szág be li vi szont biz to sí tó ban vagy biz to sí tói hol ding tár -
sa ság ban bir to kolt – a 65.  § (2) be kez dés h) pont ja sze rin -
ti – osz ta lék el sõbb sé gi rész vény és – a 65.  § (2) be kez dés
g) pont ja sze rin ti – alá ren delt köl csön tõ ke ér té két, amely -
ben ré sze se dé si vi szonnyal vagy ellen õr zõ be fo lyás sal
ren del ke zik,

e) a vi szont biz to sí tó nak az olyan hi tel in té zet ben, pénz -
ügyi vál lal ko zás ban vagy be fek te té si vál lal ko zás ban bir to -
kolt – a Hpt. 5. szá mú mel lék le te sze rin ti – osz ta lék el sõbb -
sé gi rész vény és alá ren delt köl csön tõ ke ér té két, amely ben
ré sze se dé si vi szonnyal vagy ellen õr zõ be fo lyás sal ren del -
ke zik.

(3) A 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mi ni má lis
sza va to ló tõke szük ség let szá mí tá sát és fe de ze té nek ki mu -
ta tá sát az éves be szá mo ló val egy ide jû leg kell el ké szí te ni
és a Fel ügye let ré szé re meg kül de ni. A vi szont biz to sí tó a
ne gyed éves adat szol gál ta tás ke re té ben tá jé koz tat ja a Fel -
ügye le tet a mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség le te, valamint 
a ren del ke zés re álló sza va to ló tõ ké je be csült ér té ké rõl.

(4) Ha a vi szont biz to sí tó sza va to ló tõ ké je nem éri el a
mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let nagy sá gát, ak kor a
rész vé nye sek és a ta gok nem biz to sí tá si ese mény be kö vet -
kez té bõl szár ma zó igé nye i nek ki elé gí té sét meg elõ zi a sza -
va to ló tõke hi á nyá nak meg szün te té se.

2007/178. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13241



A biztonsági tõke

67.  § A mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let egy har ma -
da ké pe zi a vi szont biz to sí tó biz ton sá gi tõ ké jét ak kor, ha ez 
na gyobb, mint a 68.  §-ban meg ha tá ro zott mi ni má lis szint.
Egyéb ként a vi szont biz to sí tó biz ton sá gi tõ ké je meg egye -
zik a 68.  § sze rin ti mi ni má lis összeg gel.

68.  § A rész vény tár sa ság, a szö vet ke zet és a har ma dik
or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pé nek biz ton sá gi tõ ké -
je leg alább 3 000 000 euró. Zárt vi szont biz to sí tó ese tén a
biz ton sá gi tõke össze ge leg alább 1 000 000 euró.

II. Fejezet

A PÉNZÜGYI, A SZANÁLÁSI ÉS A PÉNZÜGYI
HELYREÁLLÍTÁSI TERV

A pénzügyi terv

69.  § (1) A Fel ügye let a vi szont biz to sí tót pénz ügyi terv
ké szí té sé re kö te le zi, ha

a) a vi szont biz to sí tó sza va to ló tõ ké je nem éri el a biz -
ton sá gi tõke elõ írt nagy sá gát,

b) a vi szont biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kai nem
érik el a szük sé ges mér té ket, illetve, ha a biz to sí tás tech ni -
kai tar ta lé kok fe de ze te nem ki elé gí tõ.

(2) A pénz ügyi terv az (1) be kez dés ben fog lal tak meg -
szün te té sé re leg fel jebb fél éves idõ szak ra ter je dõ in téz ke -
dé se ket tar tal maz. A pénz ügyi ter vet a Fel ügye let ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell a vi -
szont biz to sí tó nak a Fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be nyúj ta -
nia.

(3) A Fel ügye let a pénz ügyi terv be nyúj tá sá tól szá mí tott 
30 na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy a pénz ügyi terv al -
kal mas-e az (1) be kez dés ben fog lal tak meg szün te té sé re.
A ha tár idõ egy al ka lom mal 30 nap pal meg hosszab bít ha tó.

(4) A pénz ügyi terv el uta sí tá sa vagy meg va ló su lá sá nak
meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let a 114.  §-ban fog lalt in -
téz ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

A szanálási terv

70.  § (1) Ha a vi szont biz to sí tó sza va to ló tõ ké je ke ve -
sebb, mint a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mi ni -
má lis sza va to ló tõke szük ség let, és a köz gyû lés nem dön -
tött a fel töl tés egy évet meg nem ha la dó üte me zé sé rõl, ak -
kor a Fel ügye let a vi szont biz to sí tót a szük sé ges mi ni má lis
sza va to ló tõke fe de ze té nek pót lá sá ra vo nat ko zó sza ná lá si
terv ké szí té sé re kö te le zi.

(2) A leg fel jebb egy éves idõ tar tam ra ter je dõ sza ná lá si
terv nek tar tal maz nia kell a hi ány meg szün te té sé nek mód -
ját és üte mét. A sza ná lá si ter vet a Fel ügye let ha tá ro za tá nak 

kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül a biz to sí -
tó nak a Fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta nia. Ez a
ha tár idõ kü lö nö sen in do kolt eset ben har minc nap pal meg -
hosszab bít ha tó.

(3) A Fel ügye let a sza ná lá si terv be nyúj tá sá tól szá mí tott 
hat van na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy a sza ná lá si terv
al kal mas-e a biz to sí tó sza va to ló tõke hi á nyá nak meg szün -
te té sé re.

(4) A sza ná lá si terv el uta sí tá sa vagy meg va ló su lá sá nak
meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let a 114.  §-ban fog lalt in -
téz ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

A pénzügyi helyreállítási terv

71.  § (1) Ha a vi szont biz to sí tó mû kö dé se a vi szont biz to -
sí tá si szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét
ve szé lyez te ti, ak kor a Fel ügye let a vi szont biz to sí tót há -
rom éves idõ tar tam ra ter je dõ pénz ügyi hely re ál lí tá si terv
ké szí té sé re kö te le zi.

(2) A pénz ügyi hely re ál lí tá si terv nek a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) az igaz ga tá si költ sé gek vár ha tó ala ku lá sát,
b) a vi szont biz to sí tás ba vé te lek és a vi szont biz to sí tás -

ba adá sok vár ha tó be vé te le i nek és ki adá sa i nak ala ku lá sá ra 
vo nat ko zó rész le tes ter vet,

c) az elõ ze tes mér leg ter vet,
d) a vi szont biz to sí tá si szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé -

gek és a mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let fe de ze té hez
szük sé ges pénz ügyi esz kö zök vár ha tó ala ku lá sát,

e) a to váb ben ged mé nye zés re vo nat ko zó át fo gó ter ve -
ket.

(3) A pénz ügyi hely re ál lí tá si ter vet a Fel ügye let ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 90 na pon be lül a vi -
szont biz to sí tó nak a Fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be kell
nyúj ta nia. Ez a ha tár idõ kü lö nö sen in do kolt eset ben
30 nap pal meg hosszab bít ha tó.

(4) A Fel ügye let a pénz ügyi hely re ál lí tá si terv be nyúj tá -
sá tól szá mí tott 60 na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy a
pénz ügyi hely re ál lí tá si terv al kal mas-e a vi szont biz to sí tó
biz ton sá gos mû kö dé sé nek hely re ál lí tá sá ra.

(5) Ha a vi szont biz to sí tó rosszab bo dó pénz ügyi hely ze -
te a vi szont biz to sí tá si szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé -
ge i nek tel je sí té sét ve szé lyez te ti, ak kor a vi szont biz to sí tó
rö vid távú fi ze tõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben – a
pénz ügyi hely re ál lí tá si terv alap ján – a Fel ügye let a vi -
szont biz to sí tó szá má ra a 3. szá mú mel lék let sze rint szá mí -
tott mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let nél ma ga sabb sza -
va to ló tõke szük ség le tet is elõ ír hat.

(6) A Fel ügye let elõ ír hat ja a vi szont biz to sí tó 3. szá mú
mel lék let sze rin ti mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség le te
szá mí tá sá nál a to váb ben ged mé nye zés be szá mí tá sá nak
csök ken té sét, ha
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a) a to váb ben ged mé nye zés fe de zet mi nõ ség e az elõ zõ
üz le ti év hez vi szo nyít va lé nye ge sen rom lott, vagy

b) a to váb ben ged mé nye zé si szer zõ dé sek tény le ges
koc ká zat meg osz tást nem, vagy nem elég sé ges mér ték ben
biz to sí ta nak.

(7) A pénz ügyi hely re ál lí tá si terv el uta sí tá sa vagy meg -
va ló su lá sá nak meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let a
114.  §-ban fog lalt in téz ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

III. Fejezet

BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK

72.  § (1) A vi szont biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé -
kai fe de ze tét ké pe zõ esz kö zö ket a mû velt vi szont biz to sí tá -
si ág nak és a kö te le zett sé gek le já ra ti szer ke ze té nek figye -
lembe véte lével úgy kell be fek tet ni, hogy a be fek te té sek a
vi szont biz to sí tó min den ko ri lik vi di tá sá nak meg õr zé se
mel lett egy ide jû leg a le he tõ leg na gyobb biz ton sá got és jö -
ve del me zõ sé get tel je sít sék.

(2) A biz ton sá gos be fek te tés ér de ké ben a vi szont biz to -
sí tó nak egy ide jû leg több be fek te té si for mát kell vá lasz ta -
nia, és az adott be fek te té si for mán be lül is tö re ked nie kell a 
be fek te té si koc ká zat mér sék lé sé re a be fek te té si koc ká za -
tok meg osz tá sá val. E ren del ke zés nem al kal ma zan dó az
ál lam köt vé nyek be tör té nõ be fek te té sek ese tén.

(3) A vi szont biz to sí tó nak a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé -
ka i nak be fek te té se so rán be kell tar ta nia a 4. szá mú mel lék -
let ben fog lal ta kat is, ki vé ve a 60.  § (2) be kez dé sé nek
i) pont ja alat ti tar ta lé kot.

73.  § A ma te ma ti kai tar ta lé kon és a be fek te té si egy sé -
gek hez kö tött élet biz to sí tá sok tar ta lé kán kí vü li biz to sí tás -
tech ni kai tar ta lé kok pénz esz kö ze i nek be fek te té se i nél el -
sõd le ge sen a lik vi di tás szem pont ját kell szem elõtt tar ta ni.

74.  § A vi szont biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kai a
kö vet ke zõ esz kö zök ben tart ha tók:

A) be fek te té sek
a) hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok, köt vé nyek,

és más hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ pénz pi a ci és be fek te té si
esz kö zök,

b) köl csö nök,
c) rész vé nye k, ré sze se dé si vi szonyt meg tes te sí tõ vál to -

zó ho za mú egyéb ér ték pa pí rok, illetve egyéb ré sze se dé -
sek,

d) be fek te té si je gyek és egyéb kol lek tív be fek te té si ér -
ték pa pí rok,

e) in gat la nok, in gat la nok hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té -
kû jo gok;

B) kö ve te lé sek
f) kö ve te lé sek a to váb ben ged mé nye zõ tõl, ide ért ve a

tovább engedményezésbe adott koc ká za tok ra a tovább -

engedményezõ ál tal meg kép zett biz to sí tás tech ni kai tar ta -
lé ko kat is,

g) le té ti kö ve te lé sek és más, a vi szont biz to sí tás ba át -
vett ügy le tek bõl szár ma zó kö ve te lé sek,

h) a vi szont biz to sí tá si és a to váb ben ged mé nye zé si ügy -
le tek bõl szár ma zó 3 hó nap nál nem ré geb bi kö ve te lé sek,

i) adó-vissza té rí té sek,
j) vissz ke re se ti kö ve te lés;

C) egyéb esz kö zök
k) in gat la no kon kí vü li tár gyi esz kö zök, az óva tos ság

elve alap ján szá mí tott ér ték csök ke nés sel csök ken tett ér -
ték ben,

l) hi tel in té ze ti fo lyó szám lán és a pénz tár ban lévõ pénz -
kész let, valamint a hi tel in té ze ti be té tek, vagy be tét el fo ga -
dás ra jo go sult in téz mény nél lévõ be tét (kö ve te lés),

m) el ha tá rolt ka ma tok, bér le ti dí jak,
n) el ha tá rolt szer zé si költ sé gek;

D) egyéb kö ve te lé sek
o) kü lön le ges célú gaz da sá gi esz kö zök bõl szár ma zó

kö ve te lé sek.

75.  § (1) A biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok fe de ze té re be -
von ha tó esz kö zök ese té ben a kö vet ke zõ el vek be tar tá sá val 
kell el jár ni:

a) a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok fe de ze tét ké pe zõ
esz kö zö ket net tó mó don kell ér té kel ni, le von va min den
fel me rült költ sé get, amely ezen esz kö zök meg vé te lé vel,
meg szer zé sé vel me rült fel,

b) a gaz dál ko dó szer ve zet nek, az ál lam nak, a nem zet -
kö zi szer ve zet nek, a he lyi és re gi o ná lis ön kor mány zat nak,
vagy a ter mé sze tes sze mély nek nyúj tott köl csö nök ki zá ró -
lag ak kor ké pez he tik a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok fe de -
ze tét, ha a köl csön ve võ meg fe le lõ biz to sí té kot – in gat lan -
zá log jog, bank ga ran cia, biz to sí tás vagy egyéb biz to sí té -
kok – nyújt, ki vé telt ké pez nek ez alól a biz to sí ték kal nem
fe de zett köl csö nök,

c) a har ma dik fél lel szem be ni kö ve te lé se ket a vi szont -
kö ve te lé sek le vo ná sa után le het a biz to sí tás tech ni kai tar ta -
lé kok fe de ze té re be von ni.

(2) A vi szont biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé ká nak
fe de ze tét nem ké pez he ti jel zá log gal ter helt, to váb bá olyan
esz köz, amely fe let t a ren del ke zé si jog kor lá to zott.

(3) A vi szont biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé ká nak
fe de ze tét nem ké pez he ti a Tpt. 278.  § sze rin ti szár maz ta -
tott ügy le tek be be fek te tõ be fek te té si alap ál tal ki bo csá tott
be fek te té si jegy.

76.  § (1) A biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok fe de ze té nek a
tag ál la mok te rü le tén kell el he lyez ked nie, illetve

a) OECD tag ál lam vagy az Euró pai Unió tag ál la ma,
b) OECD tag ál lam vagy az Euró pai Unió tag ál la má nak

he lyi vagy re gi o ná lis ön kor mány za ta,
c) OECD tag ál lam ban vagy az Euró pai Unió tag ál la -

má ban szék hellyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet,
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d) leg alább egy tag ál lam tag sá gá val mû kö dõ nem zet -
kö zi szer ve zet
ál tal ki bo csá tott esz köz ben kell len nie.

(2) A be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tá sok
tar ta lé kát ki vé ve a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok fe de ze té -
re be von ha tó esz kö zök ese té ben a kö vet ke zõ kor lá tok áll -
nak fenn:

a) a 74.  § d) pont já ban fel so rolt esz kö zök a biz to sí tás -
tech ni kai tar ta lé kok 35 szá za lé kát te he tik ki, amennyi ben
a 85/611/EGK irány elv ha tá lya alá tar toz nak, egyéb ese -
tek ben 30 szá za lék ere jé ig ve he tõk figye lembe,

b) a vi szont biz to sí tó az összes brut tó biz to sí tás tech ni -
kai tar ta lék a 5 szá za lé ká ig fek tet het be ugyan azon vál lal -
ko zás ál tal ki bo csá tott rész vény be, hi tel vi szonyt meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír ba vagy egyéb pénz- és tõ ke pi a ci esz kö zé -
be, ugyan azon vál lal ko zás nak nyúj tott köl csön be, ki vé ve
a va la mely tag ál lam nak, va la mely tag ál lam he lyi vagy re -
gi o ná lis ön kor mány za tá nak, nem zet kö zi szer ve zet nek
– amely nek egy vagy több tag ál lam tag ja – nyúj tott köl -
csönt. E mér ték leg fel jebb az összes brut tó biz to sí tás tech -
ni kai tar ta lék 10 szá za lé ká ig nö vel he tõ, ha az ér ték pa pí rok 
és a köl csö nök együt tes össze ge sem ha lad ja meg a brut tó
biz to sí tás tech ni kai tar ta lék 40 szá za lé kát,

c) a vi szont biz to sí tó az összes brut tó biz to sí tás tech ni -
kai tar ta lék 5 szá za lé ká ig szá mít hat be fe de zet ként biz to sí -
ték kal nem fe de zett köl csönt, ki vé ve ha azt tag ál la mi szék -
he lyû hi tel in té zet nek, biz to sí tó nak vagy be fek te té si vál lal -
ko zás nak nyújt ja. Ez a mér ték köl csön ügy le ten ként az
összes brut tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lék 1 szá za lé ka.

(3) A szár maz ta tott ügy le tek nem net tó sí tott, össze sí tett
– az esz köz ér té ke lé si sza bály zat, illetve a Tpt. 272.  §
(5) be kez dé se sze rint szá mí tott – pi a ci ér té ke nem ha lad -
hat ja meg a vi szont biz to sí tó brut tó biz to sí tás tech ni kai tar -
ta lé ka i nak fe de ze tét ké pe zõ ér ték pa pí rok pi a ci ér té ké nek a 
15 szá za lé kát.

(4) A vi szont biz to sí tó brut tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé -
ka i nak 5 szá za lé ká ig fek tet het be kü lön le ges célú gaz da sá -
gi esz köz be.

77.  § Bank ga ran ci á val, biz to sí tás sal, jel zá log gal vagy
egyéb biz to sí ték kal nem fe de zett köt vény, vagy más hi tel -
vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír és köl csö n, valamint sza -
bá lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett rész vény és köt vény
együt te sen a ma te ma ti kai tar ta lé kok fe de ze té ül szol gá ló
pénz esz kö zök leg fel jebb 15 szá za lé kát te he tik ki.

78.  § A de ri va tív esz kö zök ér té ke lé sé nél az óva tos ság
elve sze rint kell el jár ni és ezen esz kö zök figye lembe ve en -
dõk az alap ter mék ér té ke lé se kor.

79.  § Azon esz kö zök ese té ben, ame lyek re a 76.  § (2) be -
kez dé se és a 77.  § nem ál lí tot tak fel kor lá to kat, a kö vet ke -
zõ alap elv ér vé nyes: a 74.  § f) pont ja ese té ben a viszont -
biztosító kö ve te lé se i nek meg ha tá ro zá sa so rán figye lembe
kell ven ni a to váb ben ged mé nye zést nyúj tó mi nõ sí té sét.

IV. Fejezet

A VISZONTBIZTOSÍTÓ ESZKÖZEINEK
NYILVÁNTARTÁSÁRA, KÖNYVVEZETÉSÉRE

ÉS BESZÁMOLÓJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A viszontbiztosító könyvvezetése

80.  § (1) A vi szont biz to sí tó az üz le ti te vé keny ség re vo -
nat ko zó nyil ván tar tá sa it – a szám vi tel re vo nat ko zó jog sza -
bá lyok elõ írásai sze rint – el len õr zés re min den kor al kal mas 
mó don, ma gyar nyel ven kö te les ve zet ni.

(2) Az üz le ti nyil ván tar tás és el len õr zé si rend szer ak kor
meg fe le lõ, ha – az Szmt.-ben és más szám vi te li jog sza bá -
lyok ban fog lal ta kon túl me nõ en – le he tõ vé te szi a vi szont -
biz to sí tó kö rül te kin tõ ve ze té sét, a vi szont biz to sí tó ve ze té -
sé nek a bel sõ ellen õr zés, valamint a Fel ügye let ál tal tör té -
nõ el len õr zé sét, és se gí ti a vi szont biz to sí tót ab ban, hogy
ele get te gyen a jog sza bá lyok alap ján rá há ru ló kö te le zett -
sé gek nek.

A viszontbiztosító éves beszámolója

81.  § A vi szont biz to sí tó éves be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga it a biz to sí tók 
éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló kor mány ren de let sza bá lyoz za.

82.  § (1) A vi szont biz to sí tó kö te les a köz gyû lés ál tal el -
fo ga dott – a könyv vizs gá lói zá ra dé kot tar tal ma zó, a cég -
bíróságnál le tét be he lye zet tel egye zõ – éves be szá mo lót,
az üz le ti je len tést, a köz gyû lés jegy zõ köny vét és a ho zott
ha tá ro za to kat a mér leg for du ló nap já tól szá mí tott 150 na -
pon be lül a Fel ügye let és az MNB ré szé re meg kül de ni.

(2) Ha a vi szont biz to sí tó kon szo li dált éves be szá mo ló
ké szí té sé re kö te le zett, úgy azt az (1) be kez dés sze rin ti ira -
to kat mel lé kel ve, a mér leg for du ló nap já tól szá mí tott
180 na pon be lül kell a Fel ügye let és az MNB ré szé re meg -
kül de ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ok ira tok
va ló di sá gát kö te les alá írá sá val iga zol ni

a) a vi szont biz to sí tó elsõ szá mú ve ze tõ je,

b) a vi szont biz to sí tó ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti ku sa
(ak tu á ri u sa),

c) a vi szont biz to sí tó szám vi te li rend jé ért fe le lõs ve ze -
tõ je.

(4) A vi szont biz to sí tó kö te les éven te pénz ügyi be szá -
mo lót ké szí te ni a kül föl di vál lal ko zá sok kal kö tött vi szont -
biz to sí tá sa i ról és to váb ben ged mé nye zé se i rõl, ezek nek
ered mé nye i rõl, és ezt az éves be szá mo ló val együtt a Fel -
ügye let nek meg kül de ni.
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A viszontbiztosító könyvvizsgálója

83.  § A vi szont biz to sí tó nak könyv vizs gá lót kell vá lasz -
ta nia.

84.  § A vi szont biz to sí tó könyv vizs gá ló já ra a Bit.
149.  §-ában, 151–152.  §-ai ban fog lalt ren del ke zé se ket kell 
meg fele lõen al kal maz ni.

HATODIK RÉSZ

TITOKVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

85.  § A vi szont biz to sí tó val vi szont biz to sí tá si jog vi -
szony ban álló biz to sí tó ügy fe lé nek egész sé gi ál la po tá val
össze füg gõ ada to kat a vi szont biz to sí tó a 86.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott cé lok ból, az egész ség ügyi és a hoz -
zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl  szóló
1997. évi XLVII. tör vény ren del ke zé sei sze rint, ki zá ró lag
az érin tett írás be li hoz zá já ru lá sá val ke zel he ti.

86.  § (1) A vi szont biz to sí tó azon biz to sí tá si tit ko kat jo -
go sult ke zel ni, ame lyek a vi szont biz to sí tá si szer zõ dés sel,
annak lét re jöt té vel, nyil ván tar tá sá val, a szol gál ta tás sal
össze függ nek. Az adat ke ze lés cél ja csak a vi szont biz to sí -
tá si szer zõ dés meg kö té sé hez, mó do sí tá sá hoz, ál lo mány -
ban tar tá sá hoz, a vi szont biz to sí tá si szer zõ dés bõl szár ma zó 
kö ve te lé sek meg íté lé sé hez szük sé ges, vagy az e tör vény
ál tal meg ha tá ro zott egyéb cél le het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél tól el té rõ cél -
ból vég zett adat ke ze lést a vi szont biz to sí tó csak az érin tett
elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het. A hoz zá já ru lás meg ta -
ga dá sa  miatt az érin tet tet nem ér he ti hát rány, és annak
meg adá sa ese tén ré szé re nem nyújt ha tó elõny.

(3) A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben, idõ be li kor lá to zás
nél kül – ha tör vény más ként nem ren del ke zik – ti tok tar tá si
kö te le zett ség ter he li a vi szont biz to sí tó tu laj do no sa it, ve ze -
tõ it, al kal ma zot ta it és mind azo kat, akik ah hoz a vi szont -
biz to sí tó val kap cso la tos te vé keny sé gük so rán bár mi lyen
mó don hoz zá ju tot tak.

87.  § Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik
sze mély nek, ha

a) az érin tett vagy annak tör vényes kép vi se lõ je a ki -
szol gál tat ha tó biz to sí tá si ti tok kört pon to san meg je löl ve,
erre vo nat ko zó an írás ban fel men tést ad,

b) e tör vény alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett ség nem áll
fenn.

88.  § (1) E tör vény sze rin ti biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá -
nak kö te le zett sé ge nem áll fenn

a) a fel adat kör ében el já ró Fel ügye let tel,
b) a fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás ke re té ben el já ró

nyo mo zó ha tó ság gal és ügyész ség gel,

c) bün te tõ ügy ben, pol gá ri ügy ben, valamint a csõd el já -
rás, illetve a fel szá mo lá si el já rás ügyé ben el já ró bí ró ság -
gal, to váb bá a vég re haj tá si ügy ben el já ró ön ál ló bí ró sá gi
vég re haj tó val,

d) a ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zõ vel,
e) a (2) be kez dés ben fog lalt ese tek ben az adó ha tó ság gal,
f) a fel adat kör ében el já ró nem zet biz ton sá gi szol gá lat tal,
g) a vi szont biz to sí tó val, a har ma dik or szág be li vi szont -

biz to sí tó ma gyar or szá gi kép vi se le té vel, ezek ér dek kép vi -
se le ti szer ve ze te i vel, illetve a vi szont biz to sí tá si te vé keny -
ség gel kap cso la tos ver seny fel ügye le ti fel adat kör ében el já -
ró Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,

h) a fel adat kör ében el já ró gyám ha tó ság gal,
i) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény

sze rin ti egész ség ügyi ha tó ság gal,
j) a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te

ese tén a tit kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in -
for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott szerv vel,

k) a to váb ben ged mé nye zés, valamint kö zös koc ká zat -
vál la lás ese tén a koc ká zat vál la ló vi szont biz to sí tók kal,

l) az ál lo mány át ru há zás ke re té ben át adás ra ke rü lõ vi -
szont biz to sí tá si szer zõ dé si ál lo mány te kin te té ben az át ve -
võ biz to sí tó val, illetve vi szont biz to sí tó val,

m) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
ada tok te kin te té ben a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ -
vel,

n) fi ók te lep ese té ben – ha a ma gyar jog sza bá lyok ál tal
tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat ke ze lés fel té te -
lei min den egyes adat ra néz ve tel je sül nek, valamint a har -
ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó szék he lye sze rin ti ál lam 
ren del ke zik a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott kö ve -
tel mé nye ket ki elé gí tõ adat vé del mi jog sza bállyal – a har -
ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó val,

o) a fel adat kör ében el já ró adat vé del mi biz tos sal,
p) a fel adat kör ében el já ró könyv vizs gá ló val.

(2) Az (1) be kez dés e) pont ja alap ján a biz to sí tá si ti tok
meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge ab ban az eset ben nem áll
fenn, ha adó ügy ben, az adó ha tó ság fel hí vá sá ra a biz to sí tót
tör vény ben meg ha tá ro zott kör ben nyi lat ko zat té te li kö te le -
zett ség, illetve, ha biz to sí tá si szer zõ dés bõl ere dõ adó kö te -
le zett ség alá esõ ki fi ze tés rõl tör vény ben meg ha tá ro zott
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ter he li.

(3) A vi szont biz to sí tó az (1) és (5) be kez dé sek ben, a
87.  §-ban, a 89. §-ban és a 90.  §-ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben és szer ve ze tek felé az ott meg ha tá ro zott ada to kat to -
váb bít hat ja.

(4) A biz to sí tá si ti tok tar tá si kö te le zett ség az el já rás ke -
re tén kí vül az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek al -
kal ma zot ta i ra is ki ter jed.

(5) A vi szont biz to sí tó a nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz -
ton sá gi szol gá lat és az ügyész ség írás be li meg ke re sé sé re
ak kor is kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz ta tást adni, ha adat
me rül fel arra, hogy a biz to sí tá si ügy let a Bün te tõ Tör -
vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény ben fog lal tak
sze rin ti
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a) ká bí tó szer rel vissza élés sel,
b) ter ror cse lek ménnyel,
c) rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel vissza élés sel,
d) lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés sel,
e) pénz mo sás sal,
f) bûn szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett

bûn cse lek ménnyel
van össze füg gés ben.

(6) A vi szont biz to sí tó a nyo mo zó ha tó sá got a „ha laszt -
ha tat lan in téz ke dés” jel zés sel el lá tott, kü lön jog sza bály -
ban elõ írt ügyé szi jó vá ha gyást nél kü lö zõ meg ke re sé sé re is 
kö te les tá jé koz tat ni az ál ta la ke zelt, az adott üggyel össze -
füg gõ, biz to sí tá si ti tok nak mi nõ sü lõ ada tok ról.

(7) A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem 
áll fenn ab ban az eset ben, ha a vi szont biz to sí tó az ál ta la fo -
ga na to sí tott kor lá to zó in téz ke dé sek rõl

a) az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 60. cik -
ke alap ján a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz -
da sá gi erõ for rá sok te kin te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó
in téz ke dé sek tár gyá ban el fo ga dott ren de le tek, illetve
e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján el fo ga dott ren de le tek
vagy ha tá ro za tok,

b) az Euró pai Uni ót lét re ho zó szer zõ dés 15. cik ke alap -
ján, a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz da sá gi
erõ for rá sok te kin te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó in téz ke -
dé sek tár gyá ban el fo ga dott kö zös ál lás pon tok
alap ján, az ab ban fog lalt kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké -
ben tá jé koz tat ja az ille té kes mi nisz tert (a továb biak ban:
mi nisz ter).

(8) A mi nisz ter jo go sult a (7) be kez dés alap ján tu do má -
sá ra ju tott ada to kat:

a) az Euró pai Unió tag ál la ma i nak és in téz mé nye i nek
to váb bí ta ni,

b) köl csö nös ellen õr zés cél já ból leg fel jebb öt évig
meg õrizni, és

c) sta tisz ti kai adat szol gál ta tás cél já ból – sze mély azo -
no sí tás ra al kal mat lan mó don – fel hasz nál ni.

89.  § A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge
nem áll fenn ab ban az eset ben, ha nem zet kö zi kö te le zett -
ség vál la lás alap ján kül föl di bûn ül dö zõ szerv írás ban kér
biz to sí tá si ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a vi szont biz to sí tó tól,
amennyi ben a meg ke re sés tar tal maz za a kül föl di adat ké rõ
ál tal alá írt ti tok tar tá si zá ra dé kot.

90.  § (1) Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét a
 viszontbiztosító ál tal a har ma dik or szág be li biz to sí tó hoz,
vi szont biz to sí tó hoz vagy har ma dik or szág be li adat fel dol -
go zó szer ve zet hez (har ma dik or szág be li adat ke ze lõ) tör té -
nõ adat to váb bí tás ab ban az eset ben, ha az érin tett ah hoz
írás ban hoz zá já rult, és a har ma dik or szág be li adat ke ze lõ -
nél a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye -
ket ki elé gí tõ adat ke ze lés fel té te lei min den egyes adat ra
néz ve tel je sül nek, valamint a har ma dik or szág be li adat ke -
ze lõ szék he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza -

bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat vé -
del mi jog sza bállyal.

(2) A biz to sí tá si ti tok nak mi nõ sü lõ ada tok nak má sik
tag ál lam ba tör té nõ to váb bí tá sa ese tén a bel föld re tör té nõ
adat to váb bí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.

91.  § (1) Nem je len ti a biz to sí tá si ti tok sé rel mét

a) az olyan össze sí tett ada tok szol gál ta tá sa, amely bõl
az egyes ügy fe lek sze mé lye vagy üz le ti ada ta nem ál la pít -
ha tó meg,

b) fi ók te lep ese té ben a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás
szék he lye (fõ iro dá ja) sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság szá má ra
a fel ügye le ti te vé keny ség hez szük sé ges adat to váb bí tás, ha 
az meg fe lel a kül föl di és a ma gyar fel ügye le ti ha tó ság kö -
zöt ti meg ál la po dás ban fog lal tak nak,

c) a jog al ko tás meg ala po zá sa és a ha tás vizs gá la tok el -
vég zé se cél já ból a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá -
lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ré -
szé re sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ ada tok át adá sa,

d) az össze vont ala pú fel ügye let és a ki egé szí tõ fel -
ügye le ti fel ada tok el lá tá sa a Tpt. XIX/B. fe je ze té ben,
valamint a Hpt. XIV/A. fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé sek
tel je sí té se ér de ké ben tör té nõ adat át adás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok át adá sát a 
vi szont biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok vé del mé re hi vat koz va
nem ta gad hat ja meg.

(3) A má sik tag ál lam ból szár ma zó in for má ci ók a má sik
tag ál lam ille té kes ha tó sá gá nak ki fe je zett hoz zá já ru lá sá val, 
az ott meg ha tá ro zott cél lal hoz ha tók nyil vá nos ság ra.

92.  § (1) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ada to kat az adat to váb bí tás tól szá mí tott 5 év el tel té vel, a
85.  § alá esõ ada tok vagy az adat vé del mi tör vény sze rint
kü lön le ges adat nak mi nõ sü lõ ada tok to váb bí tá sa ese tén
20 év el tel té vel tö röl ni kell.

(2) A vi szont biz to sí tó az érin tett sze mélyt nem tá jé koz -
tat hat ja a 88.  § (1) be kez dés b), f) és j) pont jai, illetve a
88.  § (5) be kez dé se alap ján vég zett adat to váb bí tá sok ról.

(3) A vi szont biz to sí tó az e tör vény ben sza bá lyo zott ada -
to kat a vi szont biz to sí tá si, illetve a meg bí zá si jog vi szony
fenn ál lá sá nak ide jén, valamint azon idõ tar tam alatt ke zel -
he ti, amed dig a biz to sí tá si, illetve a meg bí zá si jog vi -
szonnyal kap cso lat ban igény ér vé nye sít he tõ.

93.  § (1) A vi szont biz to sí tó a lét re nem jött vi szont biz -
to sí tá si szer zõ dés sel kap cso la tos ada to kat ke zel het, amed -
dig a szer zõ dés lét re jöt té nek meg hi ú su lá sá val kap cso lat -
ban igény ér vé nye sít he tõ.

(2) A vi szont biz to sí tó kö te les tö röl ni min den olyan vi -
szont biz to sí tá si szer zõ dés sel vagy lét re nem jött szer zõ -
dés sel kap cso la tos ada tot, amely nek ke ze lé se ese té ben az
adat ke ze lé si cél meg szûnt vagy amely nek ke ze lé sé hez az
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érin tett hoz zá já ru lá sa nem áll ren del ke zés re, illetve amely -
nek ke ze lé sé hez nincs tör vényi jog alap.

(3) E tör vény al kal ma zá sá ban az el hunyt sze mély hez
kap cso ló dó ada tok ke ze lé sé re a sze mé lyes ada tok ke ze lé -
sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek az irány adók.

(4) Az el hunyt sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó ada tok
te kin te té ben az érin tett jo ga it az el hunyt örö kö se, illetve a
biz to sí tá si szer zõ dés ben ne ve sí tett jo go sult is gya ko rol -
hat ja.

A viszontbiztosító üzleti titka

94.  § A vi szont biz to sí tó, en nek tu laj do no sa, a vi szont -
biz to sí tó ban ré sze se dést sze rez ni kí vá nó sze mély, a ve ze tõ 
ál lá sú sze mély, valamint a vi szont biz to sí tó al kal ma zott ja
kö te les a vi szont biz to sí tó mû kö dé sé vel kap cso lat ban tu -
do má sá ra ju tott üz le ti tit kot – idõ be li kor lá to zás nél kül –
meg tar ta ni.

95.  § (1) A 94.  §-ban elõ írt ti tok tar tá si kö te le zett ség
nem áll fenn a fel adat kör ében el já ró

a) Fel ügye let tel,
b) MNB-vel,
c) nem zet biz ton sá gi szol gá lat tal,
d) Ál la mi Szám ve võ szék kel,
e) Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,
f) a köz pon ti költ ség ve té si pénz esz kö zök fel hasz ná lá -

sá nak sza bály sze rû sé gét és cél sze rû sé gét ellen õr zõ, a Kor -
mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv vel,

g) va gyon el len õr rel,
h) adat vé del mi biz tos sal

szem ben.

(2) A 94.  §-ban elõ írt ti tok tar tá si kö te le zett ség az el já rás 
alap ját ké pe zõ ügy re vo nat ko zó an nem áll fenn a fel adat -
kör ében el já ró

a) nyo mo zó ha tó ság gal, ügyész ség gel szem ben a fo -
lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás, valamint a fel je len tés ki -
egé szí té se ke re té ben,

b) bün te tõ ügy ben, pol gá ri ügy ben, to váb bá a csõd-,
illetve fel szá mo lá si el já rás, valamint az ön kor mány za ti
adós ság ren de zé si el já rás ke re té ben a bí ró ság gal szem ben.

(3) A vi szont biz to sí tó a nyo mo zó ha tó sá got a „halaszt -
hatatlan in téz ke dés” jel zés sel el lá tott kü lön jog sza bály ban 
elõ írt ügyé szi jó vá ha gyást nél kü lö zõ meg ke re sé sé re is kö -
te les tá jé koz tat ni az ál ta la ke zelt, az adott üggyel össze füg -
gõ, üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada tok ról.

(4) Nem je len ti az üz le ti ti tok sé rel mét a Fel ügye let ál tal 
a vi szont biz to sí tók ról egye di azo no sí tás ra al kal mas ada -
tok szol gál ta tá sa a jog al ko tás meg ala po zá sa és ha tás vizs -
gá la tok el vég zé se cél já ból a mi nisz ter ré szé re.

96.  § (1) Aki üz le ti ti tok bir to ká ba jut, kö te les azt idõ -
beli kor lá to zás nél kül meg tar ta ni.

(2) A ti tok tar tá si kö te le zett ség alap ján az üz le ti ti tok kö -
ré be tar to zó tény, in for má ció, meg ol dás vagy adat az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott kö rön kí vül a vi szont biz to sí tó,
illetve az érin tett fel ha tal ma zá sa nél kül nem ad ha tó ki har -
ma dik sze mély nek és fel adat kö rön kí vül nem hasz nál ha tó
fel.

(3) Aki üz le ti ti tok bir to ká ba jut, nem hasz nál hat ja fel
arra, hogy annak ré vén sa ját maga vagy más sze mély ré -
szé re köz vet len vagy köz ve tett mó don elõnyt sze rez zen,
to váb bá, hogy a vi szont biz to sí tó nak, vagy a vele vi szont -
biz to sí tá si jog vi szony ban álló vál lal ko zás nak hát rányt
okoz zon.

A biztosítási titokra, illetve a viszontbiztosító üzleti
titkára vonatkozó közös szabályok

97.  § (1) Vi szont biz to sí tó vál lal ko zás jog utód nél kü li
meg szû né se ese tén az ál ta la ke zelt üz le ti tit kot tar tal ma zó
irat a ke let ke zé sé tõl szá mí tott 60 év múl va a le vél tá ri ku ta -
tá sok cél já ra fel hasz nál ha tó.

(2) Nem le het üz le ti ti tok ra vagy biz to sí tá si ti tok ra hi -
vat ko zás sal vissza tar ta ni az in for má ci ót a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ra és a köz ér dek bõl nyil vá nos adat ra vo -
nat ko zó, kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá -
si kö te le zett ség ese tén.

(3) Az üz le ti ti tok ra és a biz to sí tá si ti tok ra egye bek ben a 
Ptk. 81.  §-ában fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

HETEDIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER FELÜGYELETE

I. Fejezet

A FELÜGYELET JOGÁLLÁSA, MÛKÖDÉSE,
TEVÉKENYSÉGE

A Felügyelet jogállása

98.  § A Fel ügye let ha tás kö rét és jog ál lá sát a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló 2007. évi
CXXXV. tör vény ha tá roz za meg.

II. Fejezet

A FELÜGYELETI ELLENÕRZÉS RENDSZERE

Felügyeleti ellenõrzés

99.  § A vi szont biz to sí tók a Fel ügye let nek jog sza bá lyon
ala pu ló rend sze res és ese ti, illetve fel ügye le ti ha tá ro za ton
ala pu ló ese ti adat szol gál ta tást tel je sí te nek.
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100.  § A Fel ügye let ré szé re a vi szont biz to sí tó kö te les
a) az éves be szá mo lón kí vül éven te egy al ka lom mal a

vi szont biz to sí tó te vé keny sé gét ér té ke lõ bel sõ, nyil vá nos -
ság ra nem ke rü lõ je len tést,

b) éven te egy al ka lom mal a vi szont biz to sí tó ak tu á ri u si
je len té sét,

c) éven ként a vi szont biz to sí tó te vé keny sé gé nek leg -
fon to sabb jel lem zõ i re vo nat ko zó – a sza va to ló tõke, a sa ját 
tõke és a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok be csült ér té ké nek
be mu ta tá sát is tar tal ma zó – je len tést
meg kül de ni.

III. Fejezet

ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET

Az összevont alapú felügyelet terjedelme

101.  § (1) Össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zik az a
vi szont biz to sí tó,

a) amely anya vál la la ta má sik biz to sí tó nak, vi szont biz -
to sí tó nak vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó nak, vi szont -
biz to sí tó nak, vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik leg -
alább egy má sik biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban vagy
har ma dik or szág be li biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban,

b) amely nek anya vál la la ta biz to sí tói hol ding tár sa ság,
vi szont biz to sí tó vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó,
viszont biztosító,

c) amely nek anya vál la la ta ve gyes te vé keny sé gû biz to -
sí tói hol ding tár sa ság.

(2) Az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl

a) a vi szont biz to sí tó anya vál la la tá ra vagy a vi szont biz -
to sí tó ban ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vállalko -
zásra,

b) a biz to sí tó le ány vál la la tá ra vagy a biz to sí tó nak
olyan vál lal ko zá sá ra, amely ben ré sze se dé si vi szo nya van,

c) a biz to sí tó anya vál la la tá nak vagy a biz to sí tó ban
 részesedési vi szonnyal ren del ke zõ vál lal ko zá sá nak más
le ány vál la la tá ra vagy olyan vál lal ko zá sá ra, amely ben
 részesedési vi szo nya van.

(3) Az össze vont ala pú fel ügye let nem ter jed ki arra a
har ma dik or szág be li biz to sí tó ra, har ma dik or szág be li vi -
szont biz to sí tó ra, amely ese té ben a szék hely sze rin ti ál lam
jog rend sze re nem te szi le he tõ vé az össze vont ala pú fel -
ügye let el lá tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók át adá sát.

(4) A Fel ügye let az össze vont ala pú fel ügye le ti kör be
tör té nõ be vo nás alól – egye di mér le ge lés alap ján – men te -
sí tést ad hat azon vál lal ko zás te kin te té ben, amely az össze -
vont ala pú fel ügye let szem pont ja it te kint ve el ha nya gol ha -
tó je len tõ sé gû vagy az össze vont ala pú fel ügye le ti kör be
tör té nõ be vo ná sa fél re ve ze tõ ered mény re ve zet ne (így kü -
lö nö sen ak kor, ha a ré sze se dé si vi szo nya elõ re lát ha tó an
nem ha lad ja meg az egy évet).

102.  § (1) A Fel ügye let az össze vont ala pú fel ügye let
alá tar to zó vi szont biz to sí tók ról nyil ván tar tást ve zet.

(2) A Fel ügye let fel ada ta azon ma gyar or szá gi szék he -
lyû vi szont biz to sí tó nak e fe je zet sze rin ti össze vont ala pú
fel ügye le te, amely anya vál la la ta má sik biz to sí tó nak, vi -
szont biz to sí tó nak vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó nak,
vi szont biz to sí tó nak, vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zik leg alább egy má sik biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó -
ban vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó ban, vi szont biz to -
sí tó ban, vagy amely biz to sí tói hol ding tár sa ság, vi szont -
biz to sí tó, har ma dik or szág be li biz to sí tó, vi szont biz to sí tó
vagy ve gyes te vé keny sé gû biz to sí tói hol ding tár sa ság
leány vállalata.

(3) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó ma gyar or -
szá gi szék he lyû vi szont biz to sí tó 2 mun ka na pon be lül kö -
te les be je len te ni a Fel ügye let nek a (2) be kez dés sze rin ti
anya- és le ány vál la la ti, valamint ré sze se dé si vi szony lét re -
jöt tét, mó do su lá sát, illetve meg szû né sét.

(4) A 101.  § (1) be kez dé se alap ján az össze vont ala pú
fel ügye let alá tar to zó vi szont biz to sí tó az össze vont ala pú
fel ügye let hez kap cso ló dó in for má ció át adás rend jé nek be -
mu ta tá sát a Fel ügye let ren del ke zé sé re kö te les bo csá ta ni,
ami kor elsõ al ka lom mal ke rül a 101.  § (2) be kez dé sé nek
ha tá lya alá.

(5) Ha a vi szont biz to sí tó anya vál la la ta, le ány vál la la ta,
olyan vál lal ko zá sa, amely ben a vi szont biz to sí tó ré sze se -
dé si vi szonnyal ren del ke zik, ille tõ leg a vi szont biz to sí tó -
ban ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vál lal ko zás elsõ al -
ka lom mal ke rül a 101.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá, ak -
kor ezen vál lal ko zás nyi lat ko za tot kö te les adni ar ról, hogy
a vi szont biz to sí tó össze vont ala pú fel ügye le te ér de ké ben
szük sé ges ada tot, tényt és in for má ci ót a Fel ügye let ren del -
ke zé sé re bo csát ja.

(6) Ha a Fel ügye let be nem je len tett anya- és le ány vál la -
la ti, valamint ré sze se dé si vi szonyt ál la pít meg, ha tá ro zat -
ban hív ja fel a vi szont biz to sí tót a vi szony e tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rin ti ke ze lé sé re.

Adatszolgáltatási követelmények

103.  § (1) Az össze vont ala pú fel ügye le ti fel ada tok el lá -
tá sa ér de ké ben a Fel ügye let – rend sze re sen vagy ese ten -
ként – je len tést, ada tot, ille tõ leg in for má ci ót kér het az
össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó vi szont biz to sí tó tól,
amely kö te les azt a Fel ügye let nek meg ad ni.

(2) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó vi szont -
biz to sí tó nak ren del kez nie kell az össze vont ala pú fel ügye -
let el lá tá sá hoz szük sé ges ada tok és in for má ci ók szol gál ta -
tá sá ra al kal mas in for má ci ós rend szer rel, illetve azok meg -
bíz ha tó sá gát vi szont biz to sí tó bel sõ el len õr zé si rend -
szerrel.

(3) A 101.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt vál lal ko zás
– ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – kö te les az
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össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó vi szont biz to sí tó ré -
szé re meg ad ni az össze vont ala pú fel ügye let el lá tá sá hoz
szük sé ges min den ada tot és in for má ci ót.

(4) Ha a 101.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt vál lal ko zás
nem szol gál tat ja az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó
vi szont biz to sí tó ré szé re a kor ri gált sza va to ló tõke meg fe -
le lés szá mí tá sá hoz szük sé ges ada to kat, ak kor az össze vont 
ala pú fel ügye let alá tar to zó vi szont biz to sí tó kö te les le von -
ni a sza va to ló tõ ké bõl a 101.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt
vál lal ko zá sá ban fenn ál ló ré sze se dés könyv sze rin ti ér té -
két, valamint az ilyen vál lal ko zás ré szé re nyúj tott alá ren -
delt köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té két.

(5) A Fel ügye let a 101.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt
vál lal ko zás tól köz vet le nül is kér het az össze vont ala pú fel -
ügye le ti fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben szük sé ges sé váló
ada tot és in for má ci ót, amennyi ben a vál lal ko zás a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek nem tett ele -
get.

Ellenõrzés

104.  § A Fel ügye let az össze vont ala pú fel ügye le ti fel -
ada tok el lá tá sa ér de ké ben jo go sult a 99.  § sze rin ti el len õr -
zé sek re azok nál is, akik re az össze vont ala pú fel ügye let ki -
ter jed.

A Felügyelet nemzetközi együttmûködése más országok
felügyeleti hatóságaival az összevont alapú felügyeleti

tevékenység tekintetében

105.  § (1) Ha ma gyar or szá gi szék he lyû biz to sí tó(k), vi -
szont biz to sí tó(k) és más tag ál lam ban vagy tag ál la mok ban
szék hellyel ren del ke zõ biz to sí tó(k), vi szont biz to sí tó(k)
ugyan azon biz to sí tói hol ding tár sa ság, vi szont biz to sí tó,
har ma dik or szág be li biz to sí tó, vi szont biz to sí tó vagy ve -
gyes te vé keny sé gû biz to sí tói hol ding tár sa ság le ány vál la -
la tai, a Fel ügye let az adott tag ál la mok fel ügye le ti ha tó sá -
ga i val kö tött fel ügye le ti meg ál la po dás ban rög zí ti, hogy a
biz to sí tó össze vont ala pú fel ügye le tét me lyi kük lát ja el.

(2) A Fel ügye let az össze vont ala pú fel ügye le ti fel ada -
tok el lá tá sa ér de ké ben más tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá -
val szo ro san együtt mû kö dik.

(3) A Fel ügye let az össze vont ala pú fel ügye le ti fel ada -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges je len té se ket, ada to kat és in for -
má ci ó kat más tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá nak át ad ja.

(4) A Fel ügye let az össze vont ala pú fel ügye le ti fel ada -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges je len té se ket, ada to kat és in for -
má ci ó kat har ma dik or szág fel ügye le ti ha tó sá gá nak a vi -
szo nos ság mér le ge lé se alap ján, ille tõ leg ér vény ben lévõ
fel ügye le ti meg álla po dás alap ján ad hat ja át.

(5) A 104.  § sze rin ti el len õr zést a Fel ügye let más tag ál -
lam fel ügye le ti ha tó sá gá nak ké ré sé re is el vé gez he ti,

valamint hoz zá já rul hat, hogy azt a hoz zá já ru lást kérõ fel -
ügye le ti ha tó ság, illetve egy ál ta la ki je lölt könyv vizs gá ló
vagy egyéb szak ér tõ vé gez ze el. Az el len õr zést kérõ má sik 
tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá ga – az el len õr zés re vo nat ko zó
ren del ke zé sek be tar tá sá val – ak kor is részt ve het az el len -
õr zés ben, ha nem sa ját maga vég zi el az el len õr zést.

(6) A 104.  § sze rin ti el len õr zést a Fel ügye let har ma dik
or szág fel ügye le ti ha tó sá gá nak ké ré sé re is vé gez het,
valamint a vi szo nos ság mér le ge lé se alap ján, ille tõ leg ér -
vény ben lévõ fel ügye le ti meg álla po dás alap ján hoz zá já -
rul hat, hogy azt a hoz zá já ru lást kérõ fel ügye le ti ha tó ság,
illetve egy ál ta la ki je lölt könyv vizs gá ló vagy egyéb szak -
ér tõ vé gez ze el.

(7) A Fel ügye let a má sik tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá -
nak ren del ke zé sé re bo csát ja az ugyan azon cso port hoz tar -
to zó vál lal ko zás tu laj do no sai és ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei
szak mai al kal mas sá gá nak és üz le ti meg bíz ha tó sá gá nak
meg ál la pí tá sa ér de ké ben szük sé ges in for má ci ó kat.

Összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozások,
illetve személyek közötti ügyletek

106.  § (1) A Fel ügye let fel ada ta
a) a vi szont biz to sí tó és

1. a vi szont biz to sí tó le ány vál la la ta vagy olyan vál -
lal ko zá sa, amely ben a vi szont biz to sí tó ré sze se -
dé si vi szonnyal ren del ke zik,

2. a vi szont biz to sí tó anya vál la la ta vagy vi szont biz -
to sí tó ban ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vál -
lal ko zás,

3. a 2. pont ban meg ha tá ro zott vál lal ko zás más
leány vállalata vagy más vál lal ko zá sa, amely ben
ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik,

kö zöt ti ügy le tek fel ügye le te;
b) a vi szont biz to sí tó és azon ter mé sze tes sze mély kö -

zöt ti ügy le tek fel ügye le te, aki ré sze se dé si vi szonnyal vagy 
ellen õr zõ be fo lyás sal ren del ke zik

1. a vi szont biz to sí tó ban vagy annak bár mely le ány -
vál la la tá ban vagy bár mely vál lal ko zá sá ban,
amely ben a vi szont biz to sí tó ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik,

2. a vi szont biz to sí tó anya vál la la tá ban vagy a vi -
szont biz to sí tó ban ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zõ vál lal ko zá sá ban,

3. a 2. pont ban meg ha tá ro zott vál lal ko zás más
leány vállalatában vagy más vál lal ko zá sá ban,
amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ügy let nek mi nõ sül kü lö nö sen:
a) a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír- és köl csön -

ügy le tek,
b) a kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás és más jö võ be ni vagy

füg gõ kö te le zett ség vál la lás,
c) a sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán figye lembe vett ele -

mek kel kap cso la tos ügy le tek,
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d) a be fek te tés sel kap cso la tos ügy le tek,

e) a vi szont biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos ügy -
le tek (vi szont biz to sí tá si és to váb ben ged mé nye zé si mû ve -
le tek),

f) a költ sé gek meg osz tá sa.

(3) A vi szont biz to sí tó a jegy zett tõ ké jé nek (rész jegy tõ -
ké jé nek, in du ló tõ ké jé nek) 5 szá za lé kát meg ha la dó ér té kû, 
(1) be kez dés sze rin ti ügy le tek rõl az össze vont ala pú fel -
ügye le ti adat szol gál ta tás ról  szóló, a mi nisz ter ál tal ki adott
ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen a ne gyed éves adat -
szol gál ta tás, illetve az éves be szá mo ló ke re té ben küld je -
len tést a Fel ügye let nek.

(4) A vi szont biz to sí tó nak ren del kez nie kell olyan koc -
ká zat ke ze lé si el já rás sal és bel sõ el len õr zé si rend szer rel,
be le ért ve a szám vi te li po li ti ká ját és a be szá mo lá si rend sze -
rét, amely al kal mas az (1) és (2) be kez dés sze rin ti ügy let
meg ha tá ro zá sá ra, mé ré sé re és el len õr zé sé re.

Korrigált szavatoló tõke megfelelés

107.  § (1) A kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí -
tá sá nak cél ja annak el len õr zé se, hogy az össze vont ala pú
fel ügye let alá tar to zó vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló
tõ ké je fe de ze tet nyújt-e a kor ri gált sza va to ló tõke szük ség -
le té re.

(2) Ha a vi szont biz to sí tó le ány vál la la ta vagy egy vál lal -
ko zá sa a vi szont biz to sí tó ban ré sze se dé si vi szonnyal ren -
del ke zik és ezen anya vál la lat egy má sik biz to sí tó ban vagy
vi szont biz to sí tó ban, vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zik egy má sik biz to sí tó ban vagy vi szont biz to sí tó ban, a
kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá sát min den biz -
to sí tó nak, illetve vi szont biz to sí tó nak el kell vé gez nie,
amely anya vál la lat vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke -
zik egy má sik biz to sí tó ban vagy vi szont biz to sí tó ban.

(3) Ha több vi szont biz to sí tó ugyan azon biz to sí tói hol -
ding tár sa ság, vi szont biz to sí tó vagy har ma dik or szág be li
biz to sí tó le ány vál la la ta, a kor ri gált sza va to ló tõke meg fe -
le lés szá mí tá sát a biz to sí tói hol ding tár sa ság, a vi szont biz -
to sí tó vagy a har ma dik or szág be li biz to sí tó vég zi el és adja 
át az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó biz to sí tó ré -
szére.

(4) Ha a biz to sí tói hol ding tár sa ság vagy a vi szont biz to -
sí tó maga is biz to sí tói hol ding tár sa ság, vi szont biz to sí tó
vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó le ány vál la la ta, a Fel -
ügye let egye di mér le ge lés alap ján en ge dé lyez he ti, hogy a
kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá sát ki zá ró lag a
leg fel sõ szin ten levõ anya vál la la ti biz to sí tói hol ding tár sa -
ság, vi szont biz to sí tó vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó
vé gez ze el.

(5) A Fel ügye let a vi szont biz to sí tót a kor ri gált szava -
toló tõke meg fe le lés szá mí tá sa alól ab ban az eset ben men -
te sít he ti, ha

a) a vi szont biz to sí tó egy má sik ma gyar or szá gi szék he -
lyû biz to sí tó le ány vál la la ta vagy egy má sik ma gyar or szá gi 
szék he lyû biz to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik a
vi szont biz to sí tó ban és az anya vál la lat vagy ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zõ biz to sí tó a kor ri gált sza va to ló tõke
meg fe le lé sé nek szá mí tá sá ba be von ja,

b) a vi szont biz to sí tó egy ma gyar or szá gi szék he lyû biz -
to sí tói hol ding tár sa ság, ille tõ leg vi szont biz to sí tó le ány -
vál la la ta, és a kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá -
sá ba a biz to sí tó és a biz to sí tói hol ding tár sa ság vagy vi -
szont biz to sí tó egy aránt be vo nás ra ke rül,

c) egy má sik tag ál lam ban be jegy zett biz to sí tó, biz to sí -
tói hol ding tár sa ság vagy vi szont biz to sí tó a vi szont biz to sí -
tó nak anya vál la la ta vagy a vi szont biz to sí tó ban ré sze se dé si 
vi szonnyal ren del ke zik és a 105.  § (1) be kez dés sze rin ti
fel ügye le ti meg álla po dás alap ján a má sik tag ál lam fel -
ügye le ti ha tó sá ga a vi szont biz to sí tó össze vont ala pú fel -
ügye le tét el lát ja,

d) a vi szont biz to sí tó egy har ma dik or szág be li biz to sí tó
vagy vi szont biz to sí tó le ány vál la la ta vagy a vi szont biz to sí -
tó ban egy har ma dik or szág be li biz to sí tó vagy vi szont biz -
to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik és az anya vál la -
lat vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ biz to sí tó a kor -
ri gált sza va to ló tõke meg fe le lé sé nek szá mí tá sá ba be von ja,

e) a vi szont biz to sí tó és más ma gyar or szá gi szék he lyû
biz to sí tó(k) vagy vi szont biz to sí tó(k) ugyan azon biz to sí tói
hol ding tár sa ság, vi szont biz to sí tó vagy har ma dik or szág -
be li biz to sí tó le ány vál la la tai és a biz to sí tói hol ding tár sa -
ság, a vi szont biz to sí tó vagy a har ma dik or szág be li biz to sí -
tó kor ri gált sza va to ló tõke szá mí tá sá ba a vi szont biz to sí tót
be von ja,

f) a vi szont biz to sí tó és más tag ál lam ban be jegy zett biz -
to sí tó(k) vagy vi szont biz to sí tó(k) ugyan azon biz to sí tói
hol ding tár sa ság, vi szont biz to sí tó vagy har ma dik or szág -
be li biz to sí tó le ány vál la la tai és a 105.  § (1) be kez dés sze -
rin ti fel ügye le ti meg álla po dás alap ján a tag ál lam fel ügye -
le ti ha tó sá ga az össze vont ala pú fel ügye le tü ket el lát ja.

(6) A Fel ügye let az (5) be kez dés alap ján men te sí tést ki -
zá ró lag ab ban az eset ben ad hat, ha tel je sül az e tör vény
elõ írásaival egyen ér té kû kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ
kor ri gált sza va to ló tõke szá mí tás és a sza va to ló tõke a
101.  § (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zá sok kö zöt ti meg fe -
le lõ meg osz tá sa.

(7) A Fel ügye let az (5) be kez dés ben fog lalt men te sí tést
har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó ese tén ér vény ben
lévõ fel ügye le ti meg álla po dás alap ján ad hat ja meg.

A korrigált szavatoló tõke megfelelés számítása

108.  § (1) A kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí -
tá sá nál al kal maz ha tó mód sze re ket az 5. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(2) Az Szmt. sze rint össze vont (kon szo li dált) éves be -
szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett vi szont biz to sí tó kor ri gált
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sza va to ló tõke meg fe le lé sét az 5. szá mú mel lék let 3. szám -
vi te li kon szo li dá ci ón ala pu ló mód szer sze rint szá mít ja.

(3) Az Szmt. sze rint össze vont (kon szo li dált) éves be -
szá mo ló ké szí té sé re nem kö te le zett, az össze vont ala pú
fel ügye let alá tar to zó vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló
tõke meg fe le lé sét az 5. szá mú mel lék let 1. le vo nás és
össze adás mód szer sze rint szá mít ja.

(4) A Fel ügye let egye di el bí rá lás alap ján az Szmt. sze -
rint össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ké szí té sé re
nem kö te le zett, az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó
vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá -
mí tá sá ra az 5. szá mú mel lék let 2. kö ve tel mény le vo nás
mód sze rét is en ge dé lyez he ti.

(5) Az 5. szá mú mel lék let ben meg adott 1. és 2. mód -
szer nél az anya vál la lat vagy a ré sze se dé si vi szonnyal ren -
del ke zõ vál lal ko zás köz vet len és köz ve tett, e tör vény
1. szá mú mel lék le té ben rög zí tett mó don szá mí tott tu laj do -
ni há nya da sze rin ti ará nyo sí tást, a 3. mód szer nél pe dig az
Szmt. sze rint össze ál lí tott össze vont (kon szo li dált) be szá -
mo ló ké szí té se kor hasz nált szá za lé kos ará nyo kat kell
alkal mazni.

109.  § (1) A kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí -
tá sa so rán ugyan azon tõ ke ele met, azon vál lal ko zá sok kö -
zött, ame lyek re az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed,
csak egy szer le het szá mí tás ba ven ni. En nek ér de ké ben a
kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá sa so rán fi gyel -
men kí vül kell hagy ni:

a) a vi szont biz to sí tó min den olyan tõ ke ele mét, ame lyet 
va la mely le ány vál la la ta vagy va la mely vál lal ko zá sa,
amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza va to ló
tõke szük ség le té nek fe de ze te ként figye lembe vesz, és

b) a vi szont biz to sí tó le ány vál la la tá nak vagy ré sze se dé -
si vi szo nya alatt álló vál lal ko zá sá nak min den olyan tõ ke -
ele mét, ame lyet a vi szont biz to sí tó sa ját sza va to ló tõke
szük ség le té nek fe de ze te ként figye lembe vesz, és

c) a vi szont biz to sí tó le ány vál la la tá nak vagy olyan vál -
lal ko zá sá nak, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke -
zik, min den olyan tõ ke ele mét, ame lyet a vi szont biz to sí tó
egy má sik le ány vál la la ta vagy egy má sik vál lal ko zá sa,
amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza va to ló
tõke szük ség le té nek fe de ze te ként figye lembe vesz.

(2) Egy élet biz to sí tó,

a) amely nek vi szont biz to sí tó az anya vál la la ta vagy ab -
ban a vi szont biz to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik,
ered mény tar ta lé ka és mér leg sze rin ti ered mé nye, vagy

b) bár mely le ány vál la la tá nak vagy olyan vál lal ko zá sá -
nak, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, jegy -
zett, de még be nem fi ze tett tõ ké je

a kor ri gált sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán ki zá ró lag ak kor
ve he tõ figye lembe, ha az annak a biz to sí tó nak, amely
leány vállalat vagy amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren -
del ke zik egy vál la lat, a sza va to ló tõ ké jé be be szá mít ha tó.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól füg get le nül nem ve -
he tõ figye lembe:

a) a vi szont biz to sí tó le ány vál la la ta vagy a vi szont biz -
to sí tó olyan vál lal ko zá sa, amely ben ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik, jegy zett, de még be nem fi ze tett tõ -
ké jé nek azon rész e, amellyel össze füg gés ben a vi szont biz -
to sí tó nak az adott vál lal ko zás felé még kö te le zett ség vál la -
lá sa ke let kez het, és

b) a vi szont biz to sí tó jegy zett, de még be nem fi ze tett
tõ ké jé nek azon rész e, amellyel össze füg gés ben bár mely
le ány vál la la tá nak vagy bár mely vál lal ko zá sá nak, amely -
ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, még kö te le zett -
ség vál la lá sa ke let kez het, és

c) a le ány vál la lat vagy olyan vál lal ko zás, amely ben ré -
sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, jegy zett, de még be nem 
fi ze tett tõ ké jé nek azon rész e, amellyel össze füg gés ben a
vi szont biz to sí tó va la mely más le ány vál la la tá nak vagy más 
vál lal ko zá sá nak, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zik, még kö te le zett ség vál la lá sa ke let kez het.

(4) A Fel ügye let egye di mér le ge lés alap ján más, olyan
sza va to ló tõke ele mek be szá mít ha tó sá gát is kor lá toz hat ja,
ame lyek nem áll nak sza ba don a vi szont biz to sí tó ren del ke -
zé sé re és elõ ír hat ja, hogy egy adott le ány vál la la ti vi szont -
biz to sí tó vagy egy olyan vi szont biz to sí tó, amely ben egy
vál lal ko zás ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza va to ló
tõ ké jé nek ré szét ké pe zõ té tel a kor ri gált sza va to ló tõke
meg fe le lés szá mí tá sa so rán csak ak kor ve he tõ figye lembe,
ha az a le ány vál la la ti vi szont biz to sí tó vagy az olyan vi -
szont biz to sí tó, amely ben egy vál lal ko zás ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik, sza va to ló tõ ké jé be is be szá mít ha tó.

(5) A (2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott tõ ke ele mek 
össze ge nem ha lad hat ja meg a le ány vál la la ti vi szont biz to -
sí tó vagy olyan vi szont biz to sí tó, amely ben egy vál lal ko -
zás ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza va to ló tõ ké jét.

(6) A kor ri gált sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán fi gyel -
men kí vül kell hagy ni min den olyan tõ ke ele met, amely a
biz to sí tó és

a) va la mely le ány vál la la ta vagy va la mely vál lal ko zá sa, 
amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, vagy

b) a vi szont biz to sí tó anya vál la la ta vagy olyan vál lal ko -
zá sa, amely ben a vi szont biz to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal
ren del ke zik, vagy

c) a b) pont sze rin ti vál lal ko zá sok va la me lyi ké nek má -
sik le ány vál la la ta vagy más vál lal ko zá sa, amely ben ré sze -
se dé si vi szonnyal ren del ke zik,

kö zött köl csö nös fi nan szí ro zás ered mé nye ként ke let ke -
zett.

(7) Köl csö nös fi nan szí ro zás nak te kin ten dõ, ha egy vi -
szont biz to sí tó le ány vál la la ta vagy vál lal ko zá sa, amely ben
ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, olyan har ma dik vál -
lal ko zás nak az anya vál la la ta, vagy olyan har ma dik vál lal -
ko zás ban ren del ke zik ré sze se dé si vi szonnyal, vagy olyan
har ma dik vál lal ko zás ré szé re nyújt köl csönt, amely köz -
vet le nül vagy köz ve tet ten ren del ke zik a vi szont biz to sí tó
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sza va to ló tõ ké jé nek, illetve sa ját tõ ké jé nek va la me lyik
ele mé vel.

(8) A kor ri gált sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán fi gyel -
men kí vül kell hagy ni azon tõ ke ele me ket is, ame lye ket a
kor ri gált sza va to ló tõke szá mí tá sá ra kö te le zett biz to sí tó
leány vállalata vagy olyan vál lal ko zá sa, amely ben ré sze se -
dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza va to ló tõke szá mí tá sa so -
rán ugyan figye lembe vesz, de az a biz to sí tó egy má sik
leány vállalata vagy má sik vál lal ko zá sa, amely ben ré sze se -
dé si vi szonnyal ren del ke zik, ál tal nyúj tott köl csö nös fi -
nan szí ro zást ta kar.

(9) Ha vi szont biz to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zik hi tel in té zet ben, be fek te té si vál lal ko zás ban, pénz -
ügyi vál lal ko zás ban, ak kor ré sze se dé sé nek könyv sze rin ti
ér té két, valamint az elõbb em lí tett vál lal ko zá sok ré szé re
nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té két le
kell von nia a kor ri gált sza va to ló tõ ké jé nek szá mí tá sa
 során.

A biztosító korrigált szavatoló tõke megfelelése

110.  § (1) A 101.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg -
ha tá ro zott vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe -
le lé sé nek szá mí tá sá ba va la mennyi le ány vál la la tát vagy
olyan vál lal ko zá sát, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren -
del ke zik, be kell von ni.

(2) A Fel ügye let egye di mér le ge lés alap ján en ge dé lyez -
he ti, hogy a vi szont biz to sí tó más tag ál lam ban be jegy zett
biz to sí tó ja vagy vi szont biz to sí tó ja – ha az le ány vál la la ta
vagy olyan vál lal ko zá sa, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal 
ren del ke zik – sza va to ló tõke szük ség le tét és sza va to ló tõ -
ké jét az adott or szág elõ írásainak meg fele lõen szá mí tott
ér té ken vegy e figye lembe a kor ri gált sza va to ló tõke meg -
fe le lés szá mí tá sa kor.

(3) Ha a vi szont biz to sí tó biz to sí tói hol ding tár sa sá gon
ke resz tül ren del ke zik ré sze se dé si vi szonnyal más biz to sí -
tó ban, vi szont biz to sí tó ban vagy har ma dik or szág be li biz -
to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban a köz ben sõ biz to sí tói hol -
ding tár sa ság sza va to ló tõke szük ség le tét a vi szont biz to sí -
tó kor ri gált sza va to ló tõke szük ség le té nek szá mí tá sa so rán
nul lá nak kell te kin te ni, a sza va to ló tõke ele mei pe dig meg -
egyez nek a (3) be kez dés ben meg je lölt tõ ke kö ve tel mé nyek 
szá mí tá sá nál figye lembe ve he tõ tõ ke ele mek kel.

(4) Ha a har ma dik or szág be li biz to sí tó ra az e tör vény -
ben rög zí tet tek kel egyen ér té kû en ge dé lye zé si és sza va to ló 
tõke kö ve tel mé nyek vo nat koz nak, a Fel ügye let ér vény ben 
lévõ fel ügye le ti meg ál la po dá son ala pu ló egye di mér le ge -
lés alap ján en ge dé lyez he ti, hogy a vi szont biz to sí tó a har -
ma dik or szág be li kap csolt biz to sí tó ja sza va to ló tõke szük -
ség le tét és sza va to ló tõ ké jét az adott or szág elõ írásainak
meg fele lõen szá mí tott ér té ken vegy e figye lembe a kor ri -
gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá sa kor.

(5) Ha a har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó ra az e tör -
vény ben rög zí tet tek kel egyen ér té kû kö ve tel mé nyek vo -
nat koz nak, a Fel ügye let ér vény ben lévõ fel ügye le ti meg ál -
la po dá son ala pu ló egye di mér le ge lés alap ján en ge dé lyez -
he ti, hogy a mó do sí tott sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá -
sa kor a vi szont biz to sí tó, amely a har ma dik or szág be li vi -
szont biz to sí tó le ány vál la la ta vagy a har ma dik or szág be li
vi szont biz to sí tó vál lal ko zá sa, amely ben a vi szont biz to sí tó 
ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza va to ló tõke szük -
ség le tét és sza va to ló tõ ké jét az adott or szág elõ írásainak
meg fele lõen szá mí tott ér té ken vegy e figye lembe.

(6) Ha a har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó szék he lye 
sze rin ti or szág csak a biz to sí tó kat te kint ve ren del ke zik az
e tör vény ben fog lal tak nak meg fe lel tet he tõ en ge dé lye zé si
és sza va to ló tõke kö ve tel mé nyek kel, a Fel ügye let ér vény -
ben lévõ fel ügye le ti meg ál la po dá son ala pu ló egye di mér -
le ge lés alap ján a biz to sí tók ra vo nat ko zó elõ írásoknak
meg fele lõen szá mí tott sza va to ló tõke szük ség let és sza va -
to ló tõke figye lembevételét is en ge dé lyez he ti a vi szont biz -
to sí tó be vo ná sá nál.

(7) A vi szont biz to sí tó sza va to ló tõ ké jé bõl le kell von ni
min den olyan le ány vál la la tá ban vagy olyan vál lal ko zá sá -
ban, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, fenn -
álló ré sze se dé sé nek könyv sze rin ti ér té két, amely a kor ri -
gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá sá hoz szük sé ges in -
for má ci ó kat nem bo csát ja a vi szont biz to sí tó és a Fel ügye -
let ren del ke zé sé re. Így kell el jár ni a 101.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben is.

Biztosítói holding társaság, viszontbiztosító vagy
harmadik országbeli biztosító leányvállalataként mûködõ 

viszontbiztosító korrigált szavatoló tõke megfelelése

111.  § (1) A 101.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe -
le lé sé nek szá mí tá sá ba a biz to sí tói hol ding tár sa ság, a har -
ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó, illetve a har ma dik or -
szág be li biz to sí tó va la mennyi le ány vál la la tát vagy va la -
mennyi vál lal ko zá sát, amely ben a vi szont biz to sí tó ré sze -
se dé si vi szonnyal ren del ke zik, be kell von ni.

(2) A kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá sa so -
rán az anya vál la la tot úgy kell te kin te ni, mint ha vi szont biz -
to sí tó len ne. A biz to sí tói hol ding tár sa ság sza va to ló tõke
szük ség le te nul la, a vi szont biz to sí tó, a har ma dik ország -
beli biz to sí tó, ille tõ leg vi szont biz to sí tó ese té ben pe dig a
109.  § (2)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta kat kell ér te lem sze -
rû en al kal maz ni.

(3) Az anya vál la lat vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zõ vál lal ko zás sza va to ló tõ ké jé bõl le kell von ni min den
olyan le ány vál la la tá ban vagy min den olyan vál lal ko zá sá -
ban, amely ben ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, fenn -
álló ré sze se dé se könyv sze rin ti ér té két, amely a kor ri gált
sza va to ló tõke meg fe le lés szá mí tá sá hoz szük sé ges in for -
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má ci ó kat nem bo csát ja a vi szont biz to sí tó és a Fel ügye let
ren del ke zé sé re.

A korrigált szavatoló tõke megfelelés értékelése

112.  § (1) Az össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó vi -
szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lé sét leg -
alább a tárgy év utol só nap já ra kö te les ki szá mí ta ni. A kor -
ri gált sza va to ló tõke szük ség let szá mí tá sát és fe de ze té nek
ki mu ta tá sát a vi szont biz to sí tó a fel ügye let ré szé re tör té nõ
adat szol gál ta tás ról  szóló jog sza bály ren del ke zé se i nek
meg fele lõen, az éves be szá mo ló val egy ide jû leg kö te les a
Fel ügye let ré szé re meg kül de ni.

(2) A vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le -
lé se ne ga tív, ha kor ri gált sza va to ló tõ ké je [az 5. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott mód sze rek bár me lyi ké nek
a) pont ja sze rin ti összeg] ke ve sebb, mint kor ri gált sza va -
to ló tõke szük ség le te [az 5. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott mód sze rek bár me lyi ké nek b) pont ja sze rin ti
összeg].

(3) Ha a 101.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti
vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lé se
(szol ven ci á ja) ne ga tív, a 70.  § sza ná lá si terv re vo nat ko zó
elõ írásai sze rint kell el jár ni.

(4) A sza ná lá si terv el uta sí tá sa vagy meg va ló su lá sá nak
meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let a 114.  §-ban fog lalt in -
téz ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

IV. Fejezet

A FELÜGYELET ELJÁRÁSA, INTÉZKEDÉSEI

A Felügyelet eljárása

113.  § Kül föl di ké rel me zõ ki zá ró lag kéz be sí té si meg bí -
zott ja út ján for dul hat a Fel ügye let hez.

Intézkedések

114.  § A Fel ügye let a vi szont biz to sí tó kö te le zett sé gé -
nek tel je sí té se, a biz to sí tá si piac biz ton sá gá nak meg óvá sa,
valamint annak ér de ké ben, hogy a vi szont biz to sí tá si,
valamint a kép vi se le ti te vé keny ség e tör vénynek, illetve
ezen te vé keny sé gek re vo nat ko zó más jog sza bá lyok nak és
a Fel ügye let ha tá ro za ta i nak meg fe lel jen, a Bit.
195.  §-ában meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket hoz hat ja.

115.  § A Fel ügye let a vi szont biz to sí tót, a vi szont biz to -
sí tó ügy ve ze tõ jét, valamint azt, aki az e tör vény ben fog lalt
te vé keny sé get en ge dély, illetve fel ügye le ti nyil ván tar tás -
ba vé tel nél kül vég zi, fel ügye le ti bír ság meg fi ze té sé re kö -
te lez he ti, ha az

a) meg sér ti e tör vény vagy egyéb, a vi szont biz to sí tá si
te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály elõ írásait,

b) a fel ügye le ti ha tá ro zat ban elõ ír ta kat nem vagy nem
ha tár idõ ben tel je sí ti, vagy

c) a Fel ügye let ál tal el ren delt adat szol gál ta tá si vagy
meg hall ga tá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ re nem tesz
 eleget.

116.  § (1) A vi szont biz to sí tó ter hé re ki szab ha tó bír ság
össze ge 100 ezer fo rint tól 20 mil lió fo rin tig ter jed het.

(2) A vi szont biz to sí tó ügy ve ze tõ jé nek a ter hé re ki szab -
ha tó bír ság össze ge 40 ezer fo rint tól 1 mil lió fo rin tig ter -
jed het.

(3) Az e tör vény ben fog lalt kö te le zett sé gek sú lyos meg -
sér té sé nek szá mít kü lö nö sen

a) bár mely en ge dély ké re lem ben vagy be je len tés ben
va lót lan nyi lat ko zat, vagy a Fel ügye let meg té vesz té sé re
al kal mas mó don va lót lan adat köz lé se,

b) jog sza bály sér tõ szer zõ dés kö té se, vagy a szer zõ dés
kö té sé vel kap cso la tos jog sza bály sér tés,

c) en ge dély kö te les te vé keny ség en ge dély nél kü li vég -
zé se, vagy, ha a vi szont biz to sí tó vi szont biz to sí tá si te vé -
keny ség hez nem kap cso ló dó te vé keny sé get is vé gez.

(4) Az e tör vény ben vagy az e tör vény alap ján ki adott
egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ha tár idõ, vagy a
fel ügye le ti ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott ha tár idõ nem tel je -
sí té se ese tén a ké se de lem min den nap ja után napi 50 ezer
fo rint bír ság szab ha tó ki.

117.  § (1) En ge dély vagy be je len tés hi á nyá ban vég zett
vi szont biz to sí tá si te vé keny ség meg ál la pí tá sa ese tén a ki -
szab ha tó bír ság össze ge 2 mil lió fo rint tól 20 mil lió fo rin tig 
ter jed het.

(2) A ki szab ha tó bír ság fel sõ ha tá ra az (1) be kez dés tõl
el té rõ en az el ért be vé tel 200%-a, ha be vé tel megállapít -
ható.

A felügyeleti biztos

118.  § A fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé re és te vé keny sé -
gé re a Bit. 199–201.  §-ai ban elõ írt ren del ke zé se ket kell
meg fele lõen al kal maz ni.

A tevékenység felfüggesztése

119.  § A Fel ügye let a vi szont biz to sí tó te vé keny sé gét
fel füg geszt he ti, ha a vi szont biz to sí tó a te vé keny ség vég zé -
sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokat nem tel je sí ti, de
meg ala po zot tan vár ha tó, hogy a fel füg gesz tés idõ tar ta ma
alatt a jog sér tõ hely zet meg szün tet he tõ. A fel füg gesz tés
idõ tar ta ma a hat hó na pot nem ha lad hat ja meg.
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Az alapítási engedély visszavonása

120.  § (1) A vi szont biz to sí tó ala pí tá si en ge dé lyé nek
vissza vo ná sá ra ki zá ró lag ak kor ke rül het sor, ha a vi szont -
biz to sí tó

a) az ala pí tá si en ge délyt a Fel ügye let meg té vesz té sé -
vel, vagy jog sza bály sér tõ mó don sze rez te meg,

b) az ala pí tá si en ge dély kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
90 na pon be lül a te vé keny sé gi en ge dély irán ti ké rel met
nem nyújt ja be, illetve a te vé keny sé gi en ge dély kézhez -
vételétõl szá mí tott egy éven be lül a te vé keny sé get nem
kez di meg,

c) az ala pí tá si en ge dély meg szer zé sé hez elõ írt fel té te -
lek nek már nem fe le l meg,

d) a vi szont biz to sí tók ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat is -
mé tel ten vagy sú lyo san meg sér ti és a 114–115.  §-ok ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek nem ve zet tek ered mény re,

e) vi szont biz to sí tá si te vé keny sé ge fel füg gesz té sé nek
idõ tar ta ma alatt a jog sér tõ hely zet meg szün te té se ér de ké -
ben tett in téz ke dé sek nem ve zet tek ered mény re,

f) mû kö dé se sú lyo san ve szé lyez te ti, sér ti, aka dá lyoz za
a vi szont biz to sí tá si piac meg fe le lõ mû kö dé sét.

(2) A Fel ügye let az ala pí tá si en ge dély vissza vo ná sá val
egy ide jû leg ha tá ro za tot hoz a vi szont biz to sí tó vég el szá -
mo lá sá ról, vagy kez de mé nye zi a fel szá mo lá sát.

(3) Az ala pí tá si en ge dély vissza vo ná sá val egy ide jû leg a 
Fel ügye let kö te les min den olyan in téz ke dés meg té te lé re,
amely a biz to sí tá si piac biz ton sá gá nak vé del mét szol gál ja.
En nek ke re té ben – kü lö nö sen – kor lá toz hat ja vagy meg -
tilt hat ja a vi szont biz to sí tó esz kö zei fe let ti sza bad ren del -
ke zést.

A tevékenységi engedély visszavonása

121.  § (1) A vi szont biz to sí tá si te vé keny ség foly ta tá sá ra
adott en ge dély egész ben való vissza vo ná sá ra ki zá ró lag ak -
kor ke rül het sor, ha a vi szont biz to sí tó

a) az en ge dély meg adá sá tól szá mí tott egy éven be lül a
vi szont biz to sí tá si te vé keny sé gét nem kezd te meg,

b) írás ban le mond a te vé keny sé gi en ge dé lyé rõl,
c) hat hó na pot meg ha la dó an szü ne tel te ti vi szont biz to -

sí tá si te vé keny sé gét,
d) a vi szont biz to sí tá si te vé keny sé gi en ge dély meg szer -

zé sé hez elõ írt fel té te lek nek a Fel ügye let fel szó lí tá sá ban
fog lalt ha tár idõ le jár tát köve tõen sem fe le l meg,

e) a vi szont biz to sí tá si te vé keny ség fel füg gesz té sé nek
idõ tar ta ma alatt a jog sér tõ hely zet meg szün te té se ér de ké -
ben tett in téz ke dé sek nem ve zet tek ered mény re,

f) te vé keny sé gét meg szün te ti.

(2) A har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó fi ók te le pe
ese tén – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en – a te -
vé keny sé gi en ge dély ak kor is vissza vo nás ra ke rül, ha a
har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó te vé keny sé gi en ge -
dé lyét a szék hely sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság vissza von ta.

(3) Az en ge dély vissza vo ná sa után új vi szont biz to sí tá si
szer zõ dés nem köt he tõ, a már lé te zõ vi szont biz to sí tá si
szer zõ dé sek ben a vi szont biz to sí tó ál tal vál lalt kö te le zett -
sé gek nem nö vel he tõk, és a vi szont biz to sí tá si szer zõ dé sek
nem hosszab bít ha tók meg.

(4) Az en ge dély vissza vo ná sá val egy ide jû leg a Fel -
ügye let kö te les min den olyan in téz ke dés meg té te lé re,
amely a biz to sí tá si piac biz ton sá gá nak vé del mét szol gál ja.
En nek ke re té ben – kü lö nö sen – kor lá toz hat ja vagy meg -
tilt hat ja a vi szont biz to sí tó esz kö zei fe let ti sza bad ren del -
ke zést.

(5) Az en ge dély vissza vo ná sá ról a Fel ügye let kö te les
va la mennyi tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gát ér te sí te ni, és az
en ge dély vissza vo ná sát az Euró pai Kö zös sé gek Hi va ta los
Lap já ban köz zé ten ni.

A Felügyelet tájékoztatási kötelezettsége

122.  § (1) A Fel ügye let az ál ta la ki adott ala pí tá si és vi -
szont biz to sí tá si te vé keny sé gi en ge dély rõl, annak mó do sí -
tá sá ról vagy vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro za tát ha la dék ta -
la nul meg kül di a mi nisz ter nek, az MNB-nek, a cég bí ró -
ság nak, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nak és a biz to sí tók, vi -
szont biz to sí tók szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te i nek.

(2) Ha a Fel ügye let a Bit. 195.  §-a (1) be kez dé sé nek
j), r) s) és t) pont ja i ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket al -
kal maz za, ezen el já rás ról kö te les va la mennyi tag ál lam fel -
ügye le ti ha tó sá gát ha la dék ta la nul ér te sí te ni. A Bit.
195.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott in -
téz ke dés al kal ma zá sa ese tén a Fel ügye let nek meg kell je -
löl nie az in téz ke dés sel érin tett pénz ügyi esz kö zö ket.

(3) A Bit. 195.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já nak al kal -
ma zá sa ese tén a Fel ügye let az in téz ke dés meg ho za ta la
elõtt az in téz ke dé si szán dé ká ról kö te les a koc ká zat vál la lás 
sze rin ti tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá gát ér te sí te ni.

A felügyeleti díj

123.  § (1) A vi szont biz to sí tó, a kül föl di vi szont biz to sí tó 
ma gyar or szá gi fi ók te le pe, kép vi se le te a Fel ügye let ré szé re 
fel ügye le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj a (3)–(5) be kez dés sze rint szá mí tott 
alap díj, valamint a (6)–(7) be kez dés sze rint szá mí tott vál -
to zó díj össze ge.

(3) Az alap díj az alap díj egy ség és a (4) be kez dés sze rin ti
szor zó szá mok szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven ezer fo rint.

(4) A szor zó szám
a) vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság és har ma dik or -

szág be li vi szont biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén: 
negy ven,

b) vi szont biz to sí tó szö vet ke zet ese tén: tíz,
c) kül föl di vi szont biz to sí tó ma gyar or szá gi kép vi se le te

ese tén: egy,
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d) az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ vi szont biz to sí tó fi ók te le pe ese tén: negy ven.

(5) A vi szont biz to sí tó ál tal fi ze ten dõ vál to zó díj éves
mér té ke

a) a 3. szá mú mel lék let sze rint meg ha tá ro zott mi ni má -
lis sza va to ló tõke szük ség let 3,8 ez re lé ké nek,

b) a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok könyv sze rin ti ér té ke 
0,25 ez re lé ké nek
össze ge.

(6) Ha az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ vi szont biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pe ál tal 
vé gez te vé keny sé get, az ál ta la fi ze ten dõ vál to zó díj éves
mér té ke a vi szont biz to sí tó ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek
éves be szá mo ló ja sze rin ti mér leg fõ összeg 0,1 ez re lé ke.

124.  § A vi szont biz to sí tó és a vi szont biz to sí tó ban a Fel -
ügye let en ge dé lyé hez kö tött ré sze se dést sze rez ni kí vá nó
sze mély az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  § alap ján a fel ügye le ti el já rá si szol gál ta tá sok igény be -
vé te lé ért igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat kö te les fi zet ni.

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel
rendelkezõ viszontbiztosító fióktelep útján,

illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében
a Magyar Köztársaság területén végzett

tevékenységének felügyelete

125.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fi ók te lep út -
ján, illetve ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben vi szont -
biz to sí tá si te vé keny sé get vég zõ, má sik tag ál lam ban szék -
hellyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó fel ügye le ti ha tó sá ga,
illetve az erre ál ta la fel ha tal ma zott sze mély jo go sult, hogy
– a Fel ügye let elõ ze tes ér te sí té sét köve tõen – a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén a ha tá ron át nyú ló szol gál ta tást, a
fiók telepet el len õriz ze.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés ben a Fel ügye let
is részt ve het.

126.  § (1) Ha a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fi ók te lep
út ján, illetve ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben te vé -
keny sé get vég zõ, má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del ke -
zõ vi szont biz to sí tó meg sér ti a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén ha tá lyos elõ írásokat, illetve mû kö dé sé ben a Fel ügye let 
hi á nyos sá go kat ész lel, a Fel ügye let kö te le zi a fi ók te le pet,
illetve a vi szont biz to sí tót a sza bály el le nes hely zet meg -
szün te té sé re. Egy ide jû leg tá jé koz tat ja a szék hely sze rin ti
fel ügye le tet.

(2) Ha a fi ók te lep, illetve a vi szont biz to sí tó a Fel ügye let 
ha tá ro za tá ban fog lalt kö te le zés nek ha tár idõ ben nem tesz
ele get, a Fel ügye let ér te sí ti a szék hely sze rin ti tag ál lam
fel ügye le ti ha tó sá gát, illetve kez de mé nye zi a szük sé ges
in téz ke dé sek meg té te lét.

127.  § (1) Ha a Fel ügye let a ren del ke zé sé re álló in for -
má ci ók alap ján úgy íté li meg, hogy a má sik tag ál lam ban
szék hellyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó a Ma gyar Köz tár -

sa ság te rü le tén fi ók te le pe út ján, illetve ha tá ron át nyú ló
szol gál ta tás ke re té ben vég zett te vé keny sé ge ve szé lyez te ti
a vi szont biz to sí tó pénz ügyi biz ton sá gát, ér te sí ti a vi szont -
biz to sí tó szék he lye sze rin ti tag ál lam ille té kes fel ügye le ti
ha tó sá gát.

(2) Ha a má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ vi -
szont biz to sí tó fi ók te le pé nek szék hely sze rin ti fel ügye le ti
ha tó sá ga a vi szont biz to sí tó te vé keny sé gi en ge dé lyét
vissza von ta és er rõl a Fel ügye le tet ér te sí tet te, a Fel ügye let
kö te les meg ten ni a szük sé ges in téz ke dé se ket, hogy meg -
aka dá lyoz za az érin tett vi szont biz to sí tót a to váb bi vi szont -
biz to sí tá si te vé keny ség foly ta tá sá ban.

(3) Ha a fi ók te lep te vé keny sé ge ve szé lyez te ti a vi szont -
biz to sí tó pénz ügyi biz ton sá gát, a szék hely sze rin ti tag ál -
lam fel ügye le ti ha tó sá gá nak ké ré sé re a Fel ügye let a fi ók te -
lep pénz ügyi esz kö zök fe let ti sza bad ren del ke zé sét kor lá -
toz hat ja, illetve meg tilt hat ja. A szék hely sze rin ti tag ál lam
fel ügye le ti ha tó sá ga az in téz ke dés irán ti ké rel mé ben kö te -
les meg je löl ni az in téz ke dés sel érin te ni kí vánt pénz ügyi
esz kö zö ket.

(4) Az ille té kes fel ügye le ti ha tó ság ké rel mé re a Fel -
ügye let jo go sult a má sik tag ál lam ban szék hellyel ren del -
ke zõ vi szont biz to sí tó nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
fi ók te lep út ján, illetve ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té -
ben vég zett te vé keny sé gét a hely szí nen el len õriz ni,
valamint a vi szont biz to sí tó tól adat szol gál ta tást kér ni.

A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ
viszontbiztosító fióktelep útján, illetve határon átnyúló
szolgáltatás keretében más tagállam területén végzett

tevékenységének felügyelete

128.  § (1) Ha a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó má sik tag ál lam ban
lévõ fi ók te le pé nek te vé keny sé ge ve szé lyez te ti a vi szont -
biz to sí tó pénz ügyi biz ton sá gát, a Fel ügye let ké re lem mel
for dul hat a fi ók te lep tag ál la má nak ille té kes fel ügye le ti ha -
tó sá gá hoz, hogy az a fi ók te lep pénz ügyi esz kö zök fe let ti
sza bad ren del ke zé sét kor lá toz za, illetve meg tilt sa. A Fel -
ügye let ké rel mé ben kö te les meg je löl ni az in téz ke dés sel
érin te ni kí vánt pénz ügyi esz kö zö ket.

(2) A Fel ügye let ké rel mé re az ille té kes fel ügye le ti ha tó -
ság jo go sult a má sik tag ál lam ban lévõ fi ók te lep út ján,
illetve ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben vég zett te vé -
keny sé get a hely szí nen el len õriz ni, valamint a vi szont biz -
to sí tó tól adat szol gál ta tást kér ni.

A harmadik országban székhellyel rendelkezõ
viszontbiztosító magyarországi fióktelepének felügyelete

129.  § (1) A Fel ügye let in téz ke dé se ket te het, ha a har -
ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó szék he lye sze rin ti fel -
ügye le ti ha tó ság az adott vi szont biz to sí tó val, vagy annak
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bár mely ál lam ban mû kö dõ fi ók te le pé vel szem ben olyan
ok  miatt al kal ma zott in téz ke dést, amely a ma gyar or szá gi
fi ók te lep biz ton sá gos mû kö dé sét érin ti.

(2) Ha az ille té kes fel ügye le ti ha tó ság kéri, a Fel ügye let
jo go sult a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fi ók te lep pel ren -
del ke zõ har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó te vé keny sé -
gét a hely szí nen el len õriz ni, valamint at tól adat szol gál ta -
tást kér ni.

(3) Vi szo nos ság fenn ál lá sá nak ese tén, illetve ér vény ben 
lévõ fel ügye le ti együtt mû kö dé si meg álla po dás alap ján a
Fel ügye let hoz zá já rul hat, hogy a har ma dik or szág be li vi -
szont biz to sí tó szék he lye sze rin ti fel ügye le ti ha tó ság,
illetve egy ál ta la ki je lölt könyv vizs gá ló vagy egyéb szak -
ér tõ a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ fi ók te lep te vé -
keny sé gét a hely szí nen el len õriz ze.

NYOLCADIK RÉSZ

A SZÜKSÉGHELYZET, A FELSZÁMOLÁS 
ÉS A VÉGELSZÁMOLÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI

A szükséghelyzet

130.  § (1) Ha a vi szont biz to sí tó
a) az ese dé kes és nem vi ta tott fi ze té si kö te le zett sé ge i -

nek pénz ügyi fe de zet hi á nya  miatt 5 mun ka na pon be lül
nem tesz ele get, vagy

b) biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kai nem érik el a szük sé ges 
mér té ket, illetve a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé ka i nak fe de -
ze te nem ki elé gí tõ, vagy

c) biz ton sá gi tõ ké jé nek fe de ze te nem ele gen dõ, illetve
az elõ írt mér ték alá csök kent, vagy

d) a sza ná lá si, illetve a pénz ügyi ter vét a Fel ügye let ál -
tal meg ha tá ro zott idõn be lül nem tud ja vég re haj ta ni, vagy

e) te vé keny sé ge kö ré ben más olyan kü lö nö sen sú lyos
ve szély hely zet ala kult ki, amely a vi szont biz to sí tá si szol -
gál ta tá sok biz ton sá gát fe nye ge ti [a továb biak ban
a)–e) pon tok együtt vagy kü lön-kü lön: szük ség hely zet],
a Fel ügye let a fel szá mo lás el ke rü lé se, valamint a biz to sí tá -
si piac biz ton sá gá nak ér de ké ben szük ség in téz ke dést te het.

(2) Szük ség hely zet ben a Fel ügye let a 114.  §-ban meg -
ha tá ro zott in téz ke dé se ket te he ti.

(3) Ha a Fel ügye let nek a 125–126.  §-ok sze rin ti in téz ke -
dé se nem ve ze tett ered mény re, azaz a vi szont biz to sí tó a
szék hely sze rin ti tag ál lam fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal meg -
tett in téz ke dé sek el le né re, vagy a nem meg fe le lõ in téz ke -
dés, vagy az in téz ke dés el ma ra dá sa  miatt a továb biak ban
is jog sza bály sér tõ ma ga tar tást foly tat, a Fel ügye let – a
szék hely sze rin ti ál lam fel ügye le ti ha tó sá gá nak ér te sí té sét
köve tõen – lé pé se ket te het a to váb bi jog sza bály sér tés
meg aka dá lyo zá sá ra, be le ért ve a vi szont biz to sí tó meg aka -
dá lyo zá sát ab ban, hogy újabb vi szont biz to sí tá si szer zõ dé -
se ket kös sön.

(4) Ha a jog sza bály sér tést el kö ve tõ vi szont biz to sí tó a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén va la mely vál lal ko zás ban
tu laj do no si ré sze se dés sel, illetve va gyo ni ér té kû jog gal
ren del ke zik, ez eset ben a Fel ügye let ál tal al kal ma zott in -
téz ke dés alap ján – a ha tá lyos jogi sza bá lyo zás sal össz -
hang ban – vég re haj tás e vál lal ko zás ra, vagy va gyo ni ér té -
kû jog ra ve zet he tõ.

A csõdeljárás, a felszámolási eljárás és végelszámolás
közös szabályai

131.  § A vi szont biz to sí tó el le ni vég el szá mo lás, fel szá -
mo lá si-, illetve csõd el já rás ese tén a Bit. 217–226.  §-ai ban
elõ írt ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

KILENCEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

132.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti a 133–154.  §, a 133.  §-t meg elõ zõ al cím és a
6–7. szá mú mel lék le tek. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Módosuló jogszabályok

133.  § (1) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 11. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„11. biz to sí tói hol ding tár sa ság: olyan – ve gyes pénz -

ügyi hol ding tár sa ság nak nem mi nõ sü lõ – anya vál la lat,
amely nek alap ve tõ te vé keny sé ge ré sze se dés meg szer zé se
és bir tok lá sa olyan le ány vál la la tok ban, ame lyek fõ leg biz -
to sí tó, vi szont biz to sí tó, vagy har ma dik or szág be li biz to sí -
tó, har ma dik or szág be li vi szont biz to sí tó, és kö zü lük leg -
alább egy le ány vál la lat biz to sí tó vagy vi szont biz to sí tó;”

(2) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 19. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„19. fel ügye le ti ha tó ság: a biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí -

tõ, biz to sí tá si szak ta nács adó fel ügye le tét jog sza bá lyi fel -
ha tal ma zás alap ján el lá tó szer ve zet;”

(3) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 72. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„72. vi szont biz to sí tá si te vé keny ség: a biz to sí tó, vi -

szont biz to sí tó, fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény, har ma dik or szág be li biz to sí tó, vi szont biz to sí tó,
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fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény, illetve a
Llo yd’s né ven is mert biz to sí tást kö tõk egye sü le té nek va la -
mely tag ja ál tal vál lalt koc ká zat egy ré szé nek vagy egé szé -
nek szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján, díj fi -
ze tés el le né ben tör té nõ át vál la lá sa;”

(4) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 73. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„73. vi szont biz to sí tó: az a vál lal ko zás, amely a szék he -

lye sze rin ti tag ál lam ban ki zá ró lag vi szont biz to sí tá si és az -
zal köz vet le nül össze füg gõ te vé keny ség vég zé sé re ka pott
en ge délyt;”

(5) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 74. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„74. ve gyes te vé keny sé gû biz to sí tói hol ding tár sa ság:

az az anya vál la lat, amely nem biz to sí tó, nem har ma dik or -
szág be li biz to sí tó, nem vi szont biz to sí tó, nem har ma dik or -
szág be li vi szont biz to sí tó, nem biz to sí tói hol ding tár sa ság
és nem ve gyes pénz ügyi hol ding tár sa ság, azon ban leg -
alább egy tag ál la mi biz to sí tó, vi szont biz to sí tó le ány vál la -
lat tal ren del ke zik;”

(6) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 75. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„75. sza bá lyo zott vál lal ko zás: hi tel in té zet, be fek te té si

vál lal ko zás, biz to sí tó vagy vi szont biz to sí tó;”

(7) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 90. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„90. kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség: a vi szont biz to -
sí tók ról  szóló 2007. évi CLIX. tör vény ben (a továb biak -
ban: Vbit.) meg ha tá ro zott fo ga lom.”

(8) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 91. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„91. kü lön le ges célú gaz da sá gi esz köz: a Vbit.-ben
meg ha tá ro zott fo ga lom.”

134.  § A Bit. 36.  § (5) be kez dé sé ben, 41.  § (2) be kez dé -
sé ben és 48.  § (3) be kez dé sé ben a „szak ké pe sí tés sel” szö -
veg rész he lyé be a „szak ké pe sí tés sel vagy kü lön jog sza -
bály sze rin ti ha tó sá gi kép zés so rán szer zett, meg ha tá ro zott 
te vé keny ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tó ok irat tal” szö veg rész
lép.

135.  § A Bit. 60/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„60/A.  § A Fel ügye let a biz to sí tó ala pí tá si en ge dé lyé -
nek meg adá sá hoz elõ ze tesen ki ké ri az Euró pai Unió má sik 
tag ál la ma érin tett, ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak vé le -
mé nyét, ha az ala pí ta ni kí vánt biz to sí tó

a) az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet, biz to sí tó
vagy vi szont biz to sí tó le ány vál la la ta,

b) az Euró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet, biz to sí tó
vagy vi szont biz to sí tó anya vál la la tá nak le ány vál la la ta,

c) ellen õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes vagy
jogi sze mély tu laj do no sa az Euró pai Unió má sik tag ál la -
má ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás ban,
hi tel in té zet ben, biz to sí tó ban vagy vi szont biz to sí tó ban
ellen õr zõ be fo lyás sal ren del ke zik.”

136.  § A Bit. 77.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Aki egy ide jû leg vé gez – az adat vé del mi elõ írások
be tar tá sá val – ki szer ve zett te vé keny sé get egy vagy több
biz to sí tó, illetve leg alább egy biz to sí tó és leg alább egy vi -
szont biz to sí tó ré szé re, az kö te les az így tu do má sá ra ju tott
tényt, ada tot, in for má ci ót el kü lö ní tet ten – az adat vé del mi
elõ írások be tar tá sá val – ke zel ni.”

137.  § A Bit. 111/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„111/A.  § Ha a ké rel me zõ az Euró pai Unió má sik tag ál -
la má ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet, be fek te té si
vál lal ko zás, biz to sí tó vagy vi szont biz to sí tó, vagy egy
ilyen hi tel in té zet ben, be fek te té si vál lal ko zás ban vagy biz -
to sí tó ban ellen õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes
vagy jogi sze mély és a 111.  § (1) be kez dés sze rin ti en ge -
dély irán ti ké re lem olyan ré sze se dés, ille tõ leg be fo lyás
szer zé sé re irá nyul, amely nek ered mé nye kép pen a biz to sí -
tó a ké rel me zõ ellen õr zõ be fo lyá sa alá ke rül, a Fel ügye let
ki ké ri az Euró pai Unió má sik tag ál la ma érin tett, ille té kes
fel ügye le ti ha tó sá gá nak vé le mé nyét.”

138.  § A Bit. 118.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nem élet biz to sí tá si ág ese té ben a biz to sí tó nak a
brut tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok leg alább 2 szá za lé kát
meg kell ké pez nie, füg get le nül a vi szont biz to sí tás ba adott
koc ká zat ará nyá tól, ki vé ve, ha a vi szont biz to sí tást tag ál -
lam ban szék hellyel ren del ke zõ biz to sí tó vagy vi szont biz -
to sí tó nyújt ja.”

139.  § A Bit. 124.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[A sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán a 123.  § (2)–(3) be -
kez dé se i ben fog lalt tõ ke ele mek együt tes össze gé bõl le kell
von ni:]

„f)  tar ta lé kok (kö te le zõ tar ta lé kok és sza bad tar ta lé -
kok), ame lyek nem kö tõd nek a vál lalt biz to sí tá si kö te le -
zett sé gek hez és nem füg gõ kár tar ta lék;”
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140.  § A Bit. 126.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A rész vény tár sa ság, a szö vet ke zet és a har ma dik
ország beli biz to sí tó fi ók te le pé nek mi ni má lis biz ton sá gi tõ -
ké je:]

„c)  vi szont biz to sí tá si te vé keny sé get vég zõ nem élet -
biz to sí tó ese tén leg alább 3 000 000 euró, amennyi ben:

ca) a be sze dett vi szont biz to sí tá si dí jak össze ge meg ha -
lad ja az összes díj 10%-át; vagy

cb) a be sze dett vi szont biz to sí tá si dí jak össze ge meg ha -
lad ja az 50 000 000 eu rót; vagy

cc) a vi szont biz to sí tás ba vé te lek ered mé nye ként szá -
mí tott biz to sí tás tech ni kai tar ta lék össze ge meg ha lad ja az
összes biz to sí tás tech ni kai tar ta lék 10%-át.”

141.  § A Bit. 134.  §-a a kö vet ke zõ D) pont tal és az azt
kö ve tõ p) al pont tal egé szül ki:

[A biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kai a kö vet ke zõ
esz kö zök ben tart ha tók:]

„D) egyéb kö ve te lé sek
p) kü lön le ges célú gaz da sá gi esz kö zök bõl szár ma zó

kö ve te lé sek.”

142.  § A Bit. 136.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[A be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tá sok tar ta -
lé kát ki vé ve a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok fe de ze té re be -
von ha tó esz kö zök ese té ben a kö vet ke zõ kor lá tok áll nak
fenn:]

„j)  a biz to sí tó brut tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé ka i nak
5 szá za lé ká ig fek tet het be kü lön le ges célú gaz da sá gi esz -
köz be.”

143.  § A Bit. 153.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„153.  § Biz to sí tá si ti tok min den olyan – ál lam ti tok nak
nem mi nõ sü lõ –, a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí -
tás köz ve tí tõ, a biz to sí tá si szak ta nács adó ren del ke zé sé re
álló adat, amely a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás -
köz ve tí tõ, a biz to sí tá si szak ta nács adó egyes ügy fe le i nek
(ide ért ve a ká ro sul tat is) sze mé lyi kö rül mé nye i re, va gyo ni
hely ze té re, illetve gaz dál ko dá sá ra vagy a biz to sí tó val,
illetve a vi szont biz to sí tó val kö tött szer zõ dé se i re vo nat ko -
zik.”

144.  § A Bit. 157.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ és a biz to sí tá si
szak ta nács adó a nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz ton sá gi
szol gá lat és az ügyész ség írás be li meg ke re sé sé re ak kor is
kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz ta tást adni, ha adat me rül fel
arra, hogy a biz to sí tá si ügy let a Bün te tõ Tör vény könyv rõl
 szóló 1978. évi IV. tör vény ben fog lal tak sze rin ti

a) ká bí tó szer rel vissza élés sel,
b) ter ror cse lek ménnyel,
c) rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel vissza élés sel,

d) lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés sel,
e) pénz mo sás sal,
f) bûn szö vet ség ben vagy bûn szer ve zet ben el kö ve tett

bûn cse lek ménnyel
van össze füg gés ben.”

145.  § A Bit. 178.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„178.  § (1) Össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zik az a
biz to sí tó,

a) amely anya vál la la ta má sik biz to sí tó nak, vi szont biz -
to sí tó nak vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó nak, vi szont -
biz to sí tó nak, vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik leg -
alább egy má sik biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban vagy
har ma dik or szág be li biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban,

b) amely nek anya vál la la ta biz to sí tói hol ding tár sa ság,
vi szont biz to sí tó vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó, vi -
szont biz to sí tó,

c) amely nek anya vál la la ta ve gyes te vé keny sé gû biz to -
sí tói hol ding tár sa ság.

(2) Az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl

a) a biz to sí tó anya vál la la tá ra vagy a biz to sí tó ban ré sze -
se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vál lal ko zás ra,

b) a biz to sí tó le ány vál la la tá ra vagy a biz to sí tó nak
olyan vál lal ko zá sá ra, amely ben ré sze se dé si vi szo nya van,

c) a biz to sí tó anya vál la la tá nak vagy a biz to sí tó ban ré -
sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vál lal ko zá sá nak más
leány vállalatára vagy olyan vál lal ko zá sá ra, amely ben ré -
sze se dé si vi szo nya van.

(3) Az össze vont ala pú fel ügye let nem ter jed ki arra a
har ma dik or szág be li biz to sí tó ra, har ma dik or szág be li vi -
szont biz to sí tó ra, amely ese té ben a szék hely sze rin ti ál lam
jog rend sze re nem te szi le he tõ vé az össze vont ala pú fel -
ügye let el lá tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók át adá sát.”

146.  § A Bit. 179.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Fel ügye let fel ada ta azon ma gyar or szá gi szék he -
lyû biz to sí tó nak e fe je zet sze rin ti össze vont ala pú fel ügye -
le te, amely anya vál la la ta má sik biz to sí tó nak, vi szont biz to -
sí tó nak vagy har ma dik or szág be li biz to sí tó nak, vi szont -
biz to sí tó nak, vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik leg -
alább egy má sik biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban vagy
har ma dik or szág be li biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban,
vagy amely biz to sí tói hol ding tár sa ság, vi szont biz to sí tó,
har ma dik or szág be li biz to sí tó, vi szont biz to sí tó vagy ve -
gyes te vé keny sé gû biz to sí tói hol ding tár sa ság le ány vál la -
la ta.”

147.  § A Bit. 181.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„181.  § A Fel ügye let az össze vont ala pú fel ügye le ti fel -
ada tok el lá tá sa ér de ké ben jo go sult fel ügye le ti el len õr zés re 
azok nál is, akik re az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed.”
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148.  § A Bit. 186.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Köl csö nös fi nan szí ro zás nak te kin ten dõ, ha egy biz -
to sí tó le ány vál la la ta vagy vál lal ko zá sa, amely ben ré sze se -
dé si vi szonnyal ren del ke zik, olyan har ma dik vál lal ko zás -
nak az anya vál la la ta, vagy olyan har ma dik vál lal ko zás ban
ren del ke zik ré sze se dé si vi szonnyal, vagy olyan har ma dik
vál lal ko zás ré szé re nyújt köl csönt, amely köz vet le nül
vagy köz ve tet ten ren del ke zik a biz to sí tó sza va to ló tõ ké jé -
nek, illetve sa ját tõ ké jé nek va la me lyik ele mé vel.”

149.  § A Bit. 188.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 178.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lé sé nek szá -
mí tá sá ba a biz to sí tói hol ding tár sa ság, a har ma dik or szág -
be li vi szont biz to sí tó, illetve a har ma dik or szág be li biz to sí -
tó va la mennyi le ány vál la la tát vagy va la mennyi vál lal ko -
zá sát, amely ben a biz to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zik, be kell von ni.”

150.  § A Bit. 235.  §-a a kö vet ke zõ b) pont tal egé szül ki:
[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„b)  a biz to sí tás köz ve tí tõi és a füg get len biz to sí tás köz -

ve tí tõi ha tó sá gi kép zés rész le tes sza bá lya it, a ha tó sá gi
kép zés so rán szer zett, biz to sí tás köz ve tí tõi, füg get len biz -
to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tó ok -
irat meg szer zé sé nek kö ve tel mé nye it”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

151.  § A Bit. 8. szá mú mel lék le te B) ré szé nek
3–11. pont jai he lyé be e tör vény 6. szá mú mel lék le té nek
3–11. pont jai lép nek.

152.  § A Bit. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
7. szá mú mel lék le te lép.

153.  § (1) A Bit. 13. szá mú mel lék let 1. pont já nak d) al -
pont ja a kö vet ke zõk sze rint mó do sul, valamint e) és f) al -
pon tok kal egé szül ki:

[A 33.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott füg gõ biz to sí -
tás köz ve tí tõi (ügy nö ki, ve zér ügy nö ki) te vé keny sé get azon
ter mé sze tes sze mély vé gez het, aki ren del ke zik]

„d)  „biz to sí tá si ta nács adó” szak ké pe sí tés sel; vagy
e) ,,biz to sí tás köz ve tí tõ” kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó -

sá gi kép zés so rán szer zett, biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny -
ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tó ok irat tal; vagy

f) ,,füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ” kü lön jog sza bály
sze rin ti ha tó sá gi kép zés so rán szer zett, biz to sí tás köz ve tí -
tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tó ok irat tal.”

(2) A Bit. 13. szá mú mel lék let 2. pont ja e) al pont ja a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sul, valamint f) és g) al pon tok kal
egé szül ki:

[Amennyi ben a füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ ki zá ró lag az
1. szá mú mel lék let A) ré szé nek 17. pont já ban fog lalt „Jog -

vé de lem” biz to sí tá si ága zat ter mé ke i nek köz ve tí té sét
 végzi, ak kor ren del kez nie kell]

„e)  „biz to sí tá si ta nács adó” szak ké pe sí tés sel; vagy
f) ,,biz to sí tás köz ve tí tõ” kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó -

sá gi kép zés so rán szer zett, biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny -
ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tó ok irat tal; vagy

g) ,,füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ” kü lön jog sza bály
sze rin ti ha tó sá gi kép zés so rán szer zett, biz to sí tás köz ve tí -
tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tó ok irat tal.”

(3) A Bit. 13. szá mú mel lék let 3. pont ja c) al pont ja a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sul, valamint d) al pont tal egé -
szül ki:

[A 45.  §-ban meg ha tá ro zott füg get len biz to sí tás köz ve tí -
tõi (al ku szi, töb bes ügy nö ki) te vé keny sé get azon ter mé sze -
tes sze mély vé gez het, aki ren del ke zik]

„c)  „biz to sí tá si ta nács adó” szak ké pe sí tés sel; vagy
d) ,,füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ” kü lön jog sza bály

sze rin ti ha tó sá gi kép zés so rán szer zett, biz to sí tás köz ve tí -
tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tó ok irat tal.”

154.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 178.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
sza bá lyoz za:]

„b)  a Ma gyar Nem ze ti Bank, a hi tel in té ze tek, a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok, a be fek te té si vál lal ko zá sok, a biz to sí -
tók, a vi szont biz to sí tók, a tõzs de, az el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet, a be fek te té si ala pok, az egyéb
ala pok, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek
éves be szá mo ló ké szí té sé nek és könyv ve ze té sé nek sa já -
tos sá ga it a Ma gyar Nem ze ti Bank elõ ze tes vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel;”

(2) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 2007. évi CXXXV. tör vény 4.  §-a a kö vet ke zõ
o) pont tal egé szül ki:

[Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a Fel ügye let lát -
ja el]

„o)  a vi szont biz to sí tók ról  szóló 2007. évi CLIX. tör -
vény”
[ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek, sze mé lyek és te vé keny sé -
gek fel ügye le tét.]

Felhatalmazó rendelkezések

155.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a vi -
szont biz to sí tók éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga it ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy
a) a biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kok tar tal mát, kép zé sé -

nek és fel hasz ná lá sá nak rend jét,
b) a vi szont biz to sí tók bel sõ adat szol gál ta tá sá nak rend -

jét és tar tal mát,
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c) a Fel ügye let nek az össze vont ala pú fel ügye le ti fel -
ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges rend sze re sen szol gál ta tan dó
ada tok kö rét,

d) a Fel ügye let adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge kö rét,
e) a fel ügye le ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok és

igaz ga tá si szol gál ta tá sok díj át
ren de let ben sza bá lyoz za.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

156.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1998. ok tó ber
27-i 98/78/EK irány elve a biz to sí tá si vagy vi szont biz to sí -
tá si cso por tok biz to sí tó i nak, illetve vi szont biz to sí tó i nak
ki egé szí tõ fel ügye le té rõl.

b) Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005. no vem ber
16-i 2005/68/EK irány elve a vi szont biz to sí tás ról és a
73/239/EGK, a 92/49/EGK ta ná csi irány elv, valamint a
98/78/EK és a 2002/83/EK irány elv mó do sí tá sá ról.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

1. A köz ve tett tu laj don ará nyá nak meg ál la pí tá sá hoz a
köz tes vál lal ko zás ban fenn ál ló tu laj do ni há nya dot meg
kell szo roz ni a köz tes vál lal ko zás nak az ere de ti vál lal ko -
zás ban fenn ál ló tu laj do ni vagy sza va za ti há nya dá val.

2. A köz tes vál lal ko zá son ke resz tül fenn ál ló köz ve tett
tu laj dont a szá mí tás szem pont já ból nem kell figye lembe
ven ni ak kor, ha a köz tes vál lal ko zás ban a köz vet len és a
köz tes tu laj don együt tes ará nya nem éri el a be fo lyá so ló
ré sze se dés mér té két.

3. Ter mé sze tes sze mé lyek ese té ben a kö ze li hoz zá tar -
to zók [Ptk. 685.  § b) pont] ál tal bir to kolt, illetve gya ko rolt
tu laj do ni vagy sza va za ti há nya do kat egy be kell szá mí ta ni.

4. A sza va za ti jo go kat a tu laj do ni há nya dok kal azo nos
mó don kell szá mí tás ba ven ni.

2. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

A viszontbiztosítói ügymenet kiszervezés

I. A vi szont biz to sí tó ál tal ki nem szer vez he tõ fel ada tok:
1. a vi szont biz to sí tó szer ve ze ti ki ala kí tá sá val kap cso -

la tos fel ada tok;
2. a koc ká zat el vál la lá sa;
3. a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség;
4. a mér leg elem zés és a sza va to ló tõke szá mí tás;
5. a sze mély ze ti ügyek ben való dön tés;

6. a vi szont biz to sí tá si és to váb ben ged mé nye zé si szer -
zõ dés meg kö té se.

II. A Fel ügye let nek be je len ten dõ ki szer ve zé sek:
1. az ak tu á ri u si fel ada tok;
2. az elekt ro ni kus adat fel dol go zás;
3. a kár ren de zés;
4. a va gyon ke ze lé si te vé keny ség.

3. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

A minimális szavatoló tõke szükséglete
(éves számítás)

1. A mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség le te az elõ zõ év -
hez ké pest nem csök ken het na gyobb arány ban, mint ami -
lyen arány ban a net tó füg gõ kár tar ta lék csök kent az elõ zõ
év végi zá ró ál lo mány hoz vi szo nyít va. Ezért a mi ni má lis
sza va to ló tõke szük ség le te
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ahol:
2. f1 a tárgy évi záró net tó (a to váb ben ged mé nye zés be

adott rész le vo ná sá val szá mí tott) füg gõ kár tar ta lék;
3. f0 a tárgy évi nyi tó net tó (a to váb ben ged mé nye zés be

adott rész le vo ná sá val szá mí tott) füg gõ kár tar ta lék;
4. S* az elõ zõ évi mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let;
5. S0 = max (E1, E2), azaz a be vé te li in dex ként adó dó

elsõ ered mény és a kár in dex ként adó dó má so dik ered mény 
kö zül a na gyob bik.

Az elsõ eredmény (bevételi index) számítása

6. Az elsõ ered mény szá mí tá sa a kö vet ke zõ kép pen tör -
té nik:

E a a c1 1 2018 016= × + × ×( , , ) ,

ahol a je lö lé sek ér tel me a kö vet ke zõ:
7. a1 a 9. pont sze rin ti a-val je lölt összeg 50 000 000

 eurót meg nem ha la dó rész e;
8. a2 a 9. pont sze rin ti a-val je lölt összeg 50 000 000

 eurót meg ha la dó rész e;
9. a az agg re gált he lyes bí tett tárgy évi brut tó díjelõ írás

és az agg re gált he lyes bí tett tárgy évi brut tó meg szol gált díj
kö zül a na gyob bik, azaz

a a aw e= max( , ),

ahol:
10.

a a a aw w w w= + × +
1

3
151 2 3, ,

és
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11.

a a a ae e e e= + × +
1

3
151 2 3, ,

ahol az egyes ta gok je len té se a kö vet ke zõ:

12. aw1 azon egész ség-, illetve be teg ség biz to sí tá si szer -
zõ dé sek tárgy évi brut tó díjelõ írása, be le ért ve az ak tív vi -
szont biz to sí tás ból szár ma zó díjelõ írást is, le von va vi szont
a tö rölt dí ja kat, ame lyek meg fe lel nek az aláb bi fel té te lek -
nek:

a) a dí jak meg ha tá ro zá sa mor bi di tá si táb lá za tok alap -
ján, ak tu á ri u si el ven tör té nik;

b) a kor nö ve ke dé sé nek meg fe le lõ ma te ma ti kai tar ta lék 
kép zé sé re ke rül sor;

c) a díj meg fe le lõ biz ton sá gi pót lé kot tar tal maz;

d) a biz to sí tó leg ké sõbb a 3. biz to sí tá si év vé gé ig fel -
mond hat ja a szer zõ dést;

e) a szer zõ dés biz to sít ja a biz to sí tá si díj eme lé sé nek
vagy a szol gál ta tás csök ken té sé nek le he tõ sé gét az ér vény -
ben lévõ szer zõ dé sek vo nat ko zá sá ban is;

13. aw2 a Bit. 1. szá mú mel lék let A) rész 11., 12. és
13. ága za tok tárgy évi brut tó díjelõ írása, be le ért ve az ak tív
vi szont biz to sí tás ból szár ma zó díjelõ írást is, le von va vi -
szont a tö rölt dí ja kat;

14. aw3 a Bit. 1. szá mú mel lék let A) rész 12. és 13. pont -
ja i ban fog lal ta kon kí vü li tárgy évi brut tó díjelõ írás a nem
élet ág ban, be le ért ve az ak tív vi szont biz to sí tás ból szár ma -
zó díjelõ írást is, le von va vi szont a tö rölt dí ja kat;

15. ae1 azon egész ség-, illetve be teg ség biz to sí tá si szer -
zõ dé sek tárgy év re esõ brut tó meg szol gált díja, be le ért ve
az ak tív vi szont biz to sí tás ból szár ma zó meg szol gált dí ja kat 
is, le von va vi szont a tö rölt dí ja kat, ame lyek meg fe lel nek a
12. pont a)–e) al pont ja i ban fog lalt fel té te lek nek;

16. ae2 a Bit. 1. szá mú mel lék let A) rész 11., 12. és 13.
ága za tok tárgy év re esõ brut tó meg szol gált díja, be le ért ve
az ak tív vi szont biz to sí tás ból szár ma zó meg szol gált dí ja kat 
is, le von va vi szont a tö rölt dí ja kat;

17. ae3 a 15. és 16. pon tok ban fog lal ta kon kí vü li tárgy -
év re esõ brut tó meg szol gált díj, be le ért ve az ak tív vi szont -
biz to sí tás ból szár ma zó meg szol gált dí ja kat is, le von va vi -
szont a tö rölt dí ja kat;

és ahol

18. c az utol só há rom üz le ti év kár ala ku lá sa alap ján
szá mí tott sa ját meg tar tá si arány szám, mely nek ér té ke
azon ban nem le het 0,5-nél ke ve sebb, azaz

c
d

d
n

b

=
æ

è
çç

ö

ø
÷÷max ; , ,0 5

ahol

19. dn az utol só há rom üz le ti év kár fel hasz ná lá sá nak sa -
ját meg tar tás ban ma ra dó rész e, azaz

d b F Fn n n n= + 3 0– ,

és

20. db az utol só há rom üz le ti év brut tó kár fel hasz ná lá sa
a vi szont biz to sí tó ré szé nek le vo ná sa nél kül, azaz

d b F Fb b b b= + 3 0– ,

ahol
21. bn az utol só há rom üz le ti év kár ki fi ze té sé nek és

szol gál ta tá sá nak sa ját meg tar tás ban ma ra dó rész e;
22. Fn3 a net tó füg gõ kár tar ta lék a há rom éves idõ szak

vé gén;
23. Fn0 a net tó füg gõ kár tar ta lék a há rom éves idõ szak

kez de tén;
24. bb az utol só há rom üz le ti év brut tó kár ki fi ze té se és

szol gál ta tá sa;
25. Fb3 a brut tó füg gõ kár tar ta lék a há rom éves idõ szak

vé gén;
26. Fb0 a brut tó füg gõ kár tar ta lék a há rom éves idõ szak

kez de tén.

A második eredmény (kárindex) számítása

27. A má so dik ered mény szá mí tá sa a kö vet ke zõ kép pen 
tör té nik:

E b b c2 1 20 26 0 23= × + × ×( , , ) ,

ahol a je lö lé sek ér tel me a kö vet ke zõ:
28. b1 a 30. pont sze rin ti b-vel je lölt összeg 35 000 000

eu rót meg nem ha la dó rész e;
29. b2 a 30. pont sze rin ti b-vel je lölt összeg 35 000 000

eu rót meg ha la dó rész e;
30. b az át la go lá si idõ szak át la gos brut tó kár fel hasz ná -

lá sa, azaz

b
k

b F Fj k
j

k

= × +
é

ë
ê

ù

û
ú

=
å

1
0

1

– ,

ahol
31. k az át la go lá si idõ szak hossza évek ben: 3 év; ki vé ve, 

ha a biz to sí tó utol só évi díj be vé te lé nek leg alább hat van
szá za lé ka együt te sen a hi tel, vi har, fagy, jég kár koc ká za -
tok ra kö tött szer zõ dé sek bõl szár ma zik; ek kor az át la go lá si
idõ szak 7 év. Amennyi ben a biz to sí tó ke ve sebb ide je mû -
kö dik, ak kor k a le zárt üz le ti évek szá ma. Az át la go lá si
idõ szak az utol só le zárt üz le ti év vel zá rul.

32. bj az át la go lá si idõ szak j-edik évé nek he lyes bí tett
brut tó kár ki fi ze té se, azaz

b b b bj j j j= + × +
1

3
151 2 3, ,

ahol
33. bj1 a 12. pont a)–e) al pont ja i nak meg fe le lõ di rekt

egész ség-, illetve be teg ség biz to sí tá si szer zõ dé sek bõl,
illetve az ilyen szer zõ dé sek utá ni ak tív vi szont biz to sí tás -
ból ere dõ brut tó kár ki fi ze tés kár meg té rü lé sek kel csök ken -
tett ér té ke az át la go lá si idõ szak j-edik évé ben;

34. bj2 a Bit. 1. szá mú mel lék let A) rész 11., 12. és 13.
ága za tok ból ere dõ brut tó kár ki fi ze tés kár meg té rü lé sek kel
csök ken tett ér té ke az át la go lá si idõ szak j-edik évé ben, ide -
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ért ve az ak tív vi szont biz to sí tás ból ere dõ kár ki fi ze té sek
kár meg té rü lé sek kel csök ken tett ér té két;

35. bj3 a 33. és 34. pon tok ban fog lal ta kon kí vü li brut tó
kár ki fi ze tés kár meg té rü lé sek kel csök ken tett ér té ke az át la -
go lá si idõ szak j-edik évé ben, ide ért ve az ak tív vi szont biz -
to sí tás ból ere dõ kár ki fi ze té sek kár meg té rü lé sek kel csök -
ken tett ér té két. A Bit. 1. szá mú mel lék let A) rész 18. ága -
zat ese té ben kár ki fi ze tés he lyett a tel je sí tett se gít ség nyúj -
tá si szol gál ta tá sok költ sé ge it kell figye lembe ven ni;
és ahol

36. Fk a brut tó füg gõ kár tar ta lék he lyes bí tett ér té ke az át -
la go lá si idõ szak vé gén, azaz

F F F Fk k k k= + × +
1

3
151 2 3, ,

37. F0 a brut tó füg gõ kár tar ta lék he lyes bí tett ér té ke az át -
la go lá si idõ szak kez de tén, azaz

F F F F0 01 02 03

1

3
15= + × +, ,

ahol az egyes ta gok je len té se a kö vet ke zõ:
38. Fk1 a 12. pont a)–e) al pont ja i nak meg fe le lõ di rekt

egész ség-, illetve be teg ség biz to sí tá si szer zõ dé sek bõl,
illetve az ilyen szer zõ dé sek utá ni ak tív vi szont biz to sí tás -
ból ere dõ brut tó füg gõ kár tar ta lék ér té ke az át la go lá si idõ -
szak vé gén;

39. Fk2 a Bit. 1. szá mú mel lék let A) rész 11., 12. és 13.
ága za tok ból ere dõ brut tó füg gõ kár tar ta lék ér té ke az át la -
go lá si idõ szak vé gén, ide ért ve az ak tív vi szont biz to sí tás -
ból ere dõ brut tó füg gõ kár tar ta lé kot;

40. Fk3 a 38. és 39. pon tok ban fog lal ta kon kí vü li brut tó
füg gõ kár tar ta lék ér té ke az át la go lá si idõ szak vé gén, ide -
ért ve az ak tív vi szont biz to sí tás ból ere dõ brut tó füg gõ kár -
tar ta lé kot;

41. F01 a 12. pont a)–e) al pont ja i nak meg fe le lõ di rekt
egész ség-, illetve be teg ség biz to sí tá si szer zõ dé sek bõl,
illetve az ilyen szer zõ dé sek utá ni ak tív vi szont biz to sí tás -
ból ere dõ brut tó füg gõ kár tar ta lék ér té ke az át la go lá si idõ -
szak kez de tén;

42. F02 a Bit. 1. szá mú mel lék let A) rész 11., 12. és 13.
ága za tok ból ere dõ brut tó füg gõ kár tar ta lék ér té ke az át la -
go lá si idõ szak kez de tén, ide ért ve az ak tív vi szont biz to sí -
tás ból ere dõ brut tó füg gõ kár tar ta lé kot;

43. F03 a 41. és 42. pon tok ban fog lal ta kon kí vü li brut tó
füg gõ kár tar ta lék ér té ke az át la go lá si idõ szak kez de tén,
ide ért ve az ak tív vi szont biz to sí tás ból ere dõ brut tó füg gõ -
kár tar ta lé kot;
to váb bá ahol

44. a 27. pont ban sze rep lõ c té nye zõ azo nos a 18. pont -
ban meg ha tá ro zott c té nye zõ vel.

4. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

Megfeleltetési szabályok

Azt a pénz ne met, amely ben a vi szont biz to sí tó kö te le -
zett sé ge it tel je sí te ni kö te les, a min den ko ri de vi za jog sza -

bá lyok nak meg fele lõen a kö vet ke zõ ren del ke zé sek alap -
ján kell meg ha tá roz ni:

1. Ha a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fe de ze tet egy meg -
ha tá ro zott pénz nem ben fe jez ték ki, ak kor a de vi za meg fe -
lel te té si sza bá lyok szem pont já ból a biz to sí tó kö te le zett sé -
ge it eb ben a pénz nem ben fenn ál ló nak kell te kin te ni.

2. A vi szont biz to sí tó biz to sí tás tech ni kai tar ta lé kai fe -
de ze té ül szol gá ló esz kö zö ket az 1. pont ban meg ha tá ro zott
pénz nem ben fenn ál ló kö ve te lé sek be kell fek tet ni.

3. Nem élet-vi szont biz to sí tá sok ese té ben, ha egy szer -
zõ dés ál tal nyúj tott fe de zet sem mi lyen de vi zá ban sincs ki -
fe jez ve, úgy a vi szont biz to sí tó kö te le zett sé gei annak az or -
szág nak a hi va ta los fi ze tõ esz kö zé ben ér ten dõk, amely ben
a koc ká zat fel me rül.

4. Nem élet-vi szont biz to sí tá sok ese tén a 2. pont ban
fog lalt sza bály tól el té rõ en, ab ban az eset ben, ha adott szer -
zõ dés ese té ben va ló szí nû sít he tõ, hogy a kö te le zett sé gek
tel je sí té sé nek pénz ne me meg fog egyez ni a díj fi ze tés
pénz ne mé vel, a vi szont biz to sí tó vá laszt hat ja azt a le he tõ -
sé get, hogy eze ket a kö te le zett sé ge ket a de vi za meg fe lel te -
té si sza bá lyok szem pont já ból a díj fi ze tés pénz ne mé ben
tart ja nyil ván. A 2. pont ban fog lalt fõ sza bály tól való el té -
rés rõl és annak in do ka i ról a vi szont biz to sí tó nak a Fel ügye -
le tet tá jé koz tat nia kell.

5. Nem élet-vi szont biz to sí tá sok ese té ben, ha a vi szont -
biz to sí tó nak egy olyan kárt je len te nek be, ame lyet a fen ti
sza bá lyok al kal ma zá sá tól el té rõ, más pénz nem ben kell
ren dez ni, úgy a biz to sí tó kö te le zett sé gei eb ben a pénz nem -
ben ki fe je zett nek te kin ten dõk, min de nek elõtt ab ban a
pénz nem ben, amely a biz to sí tó ál tal fi ze ten dõ kár té rí tést
meg ál la pí tó bí ró sá gi íté le ten vagy a vi szont biz to sí tó és a
vi szont biz to sí tott kö zöt ti meg ál la po dá son alap szik.

6. Nem élet-vi szont biz to sí tá sok ese té ben, ha a vi szont -
biz to sí tó egy szer zõ dés hez kap cso ló dó jö võ be li kár ki fi ze -
té sé nek pénz ne mét a vi szont biz to sí tó meg tud ja be csül ni,
de ez el tér at tól a pénz nem tõl, amit a fen ti el já rá sok sze rint
al kal maz nia kel le ne, a vi szont biz to sí tó al kal maz hat ja az
ál ta la be csült, kár ki fi ze tés re vo nat ko zó pénz ne met a de vi -
za meg fe lel te té si sza bá lyok szem pont já ból. A Fel ügye le -
tet az el té rés rõl és annak in dok lá sá ról tá jé koz tat nia kell.

7. A vi szont biz to sí tó men te sül het a 2. pont ban elõ írt
kö te le zett ség alól, ha annak vég re haj tá sa azt ered mé nye zi,
hogy az adott pénz nem ben kö te les len ne a más pénz ne -
mek ben lévõ esz kö ze i nek 7 szá za lé kát meg nem ha la dó
esz közt tar ta ni.

8. A vi szont biz to sí tó nak le he tõ sé ge van arra, hogy egy
bi zo nyos pénz nem ben fenn ál ló kö te le zett sé gei 30 szá za lé -
kát meg nem ha la dó össze get a 2. pont ban fog lalt esz kö -
zök tõl el té rõ esz kö zök ben tart son. A kü lön bö zõ pénz ne -
mek ben tar tott esz kö zök össze ge azon ban nem le het ki -
sebb a kü lön bö zõ pénz ne mek ben lévõ összes kö te le zett ség 
össze gé nél.
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5. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

A korrigált szavatoló tõke számítására
alkalmazandó módszerek

1. Le vo nás és össze adás mód szer
Ha a vi szont biz to sí tó anya vál la lat vagy ré sze se dé si vi -

szonnyal ren del ke zik, ak kor kor ri gált tõke meg fe le lé sét az 
a) és b) pont ban fog lal tak kü lönb sé ge ként kell szá mí ta ni:

a) a vi szont biz to sí tó sza va to ló tõ ké jé nek és a le ány vál -
la la ti biz to sí tó, vi szont biz to sí tó vagy olyan biz to sí tó, vi -
szont biz to sí tó, amely ben a vi szont biz to sí tó ré sze se dé si vi -
szonnyal ren del ke zik, sza va to ló tõ ké jé bõl az anya vál la la ti
vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vi szont biz to sí tó
tu laj do ni há nya dá val ará nyos ré szé nek össze ge,

b) a le ány vál la la ti biz to sí tó, vi szont biz to sí tó vagy
olyan biz to sí tó, vi szont biz to sí tó, amely ben a vi szont biz to -
sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, az anya vál la la ti
vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vi szont biz to sí tó -
ban lévõ be fek te té sei könyv sze rin ti ér té ké nek, az anya -
vál la la ti vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zõ vi szont -
biz to sí tó sza va to ló tõke szük ség le té nek, és a le ány vál la la ti 
vagy olyan biz to sí tó, vi szont biz to sí tó, amely ben a vi szont -
biz to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza va to ló
tõke szük ség le te ará nyos ré szé nek össze ge.

Egy vi szont biz to sí tó, amely le ány vál la lat vagy ab ban
egy vál lal ko zás ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik, sza -
va to ló tõ ké jé nek és sza va to ló tõke szük ség le té nek meg ha -
tá ro zá sa so rán ugyan azon ré sze se dé si ará nyok kal kell szá -
mol ni. A sza va to ló tõke szá mí tá sá nál és a sza va to ló tõke
szük ség let meg ha tá ro zá sá nál a köz ve tett ré sze se dé se ket is
figye lembe kell ven ni.

2. Kö ve tel mény le vo nás mód szer
Ha a vi szont biz to sí tó anya vál la lat vagy ré sze se dé si vi -

szonnyal ren del ke zik, ak kor kor ri gált sza va to ló tõke meg -
fe le lé sét az a) és b) pont ban fog lal tak kü lönb sé ge ként kell
szá mí ta ni:

a) az anya vál la la ti vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zõ vi szont biz to sí tó sza va to ló tõ ké je,

b) az anya vál la la ti vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zõ vi szont biz to sí tó sza va to ló tõke szük ség le te és a
leány vállalati vagy olyan biz to sí tó, vi szont biz to sí tó,
amely ben egy vál lal ko zás ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zik, sza va to ló tõke szük ség le te ará nyos ré szé nek az
össze ge.

A sza va to ló tõke szá mí tá sa kor a be fek te té sek be vo ná sa
so rán az Szmt.-ben meg ha tá ro zott tár sult vál lal ko zá sok
kon szo li dá lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell el jár ni.

3. Szám vi te li kon szo li dá ci ón ala pu ló mód szer
Ha a vi szont biz to sí tó anya vál la lat vagy ré sze se dé si vi -

szonnyal ren del ke zik, ak kor kor ri gált sza va to ló tõke meg -
fe le lé sét az Szmt. össze vont (kon szo li dált) éves beszá -

molóra vo nat ko zó elõ írásai sze rint össze ál lí tott össze vont
(kon szo li dált) be szá mo lók alap ján szá mít ja.

Az anya vál la la ti vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke -
zõ vi szont biz to sí tó kor ri gált sza va to ló tõke meg fe le lé sét
az a) és b) pont ban fog lal tak kü lönb sé ge ként kell számí -
tani:

a) az össze vont (kon szo li dált) ala pon szá mí tott sza va -
to ló tõke,

b) az anya vál la la ti vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del -
ke zõ vi szont biz to sí tó sza va to ló tõke szük ség le te és a
leány vállalati vagy olyan biz to sí tó, vi szont biz to sí tó,
amely ben a vi szont biz to sí tó ré sze se dé si vi szonnyal ren -
del ke zik, sza va to ló tõke szük ség le te – amely az össze vont
(kon szo li dált) be szá mo lók össze ál lí tá sa so rán hasz nált
szá za lé kos ará nyok figye lembe véte lével lett meg ha tá roz -
va – ará nyos ré szé nek össze ge vagy az össze vont (kon szo -
li dált) ala pon szá mí tott sza va to ló tõke szük ség let.

6. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

„B) Az életbiztosítási ág minimális
szavatoló tõke szükséglete (éves számítás)

3. Az elsõ ered mény szá mí tá sa a kö vet ke zõ kép pen tör -
té nik:

R V d1 0 04= × ×, ,

ahol
4. V a sa ját kö té sû és a vi szont biz to sí tás ba vett szer zõ -

dé sek nem ne ga tív ma te ma ti kai tar ta lé ka i nak össze ge, a
vi szont biz to sí tás ba adott rész re esõ tar ta lék le vo ná sa nél -
kül;

5. d a ma te ma ti kai tar ta lé kok alap ján szá mít ha tó sa ját
meg tar tá si arány szám, mely nek ér té ke azon ban nem le het
0,85-nél ki sebb:

d
V

V
n=

æ

è
ç

ö

ø
÷max ; , ,0 85

ahol
6. Vn a sa ját kö té sû és a vi szont biz to sí tás ba vett szer zõ -

dé sek ma te ma ti kai tar ta lé ka i nak össze ge, a vi szont biz to sí -
tás ba adott rész re esõ tar ta lék, illetve a Fel ügye let ál tal en -
ge dé lye zett kü lön le ges célú gaz da sá gi esz kö zök bõl be -
hajt ha tó össze gek le vo ná sa után.

7. A má so dik ered mény szá mí tá sa a kö vet ke zõ kép pen
tör té nik:

R s s s e2 1 2 30 003 0 0015 0 001= × + × + × ×( , , , ) ,

ahol
8. s1 az élet biz to sí tá si szer zõ dé sek nem ne ga tív brut tó

(a vi szont biz to sí tás, illetve a Fel ügye let ál tal en ge dé lye -
zett kü lön le ges célú gaz da sá gi esz kö zök bõl be hajt ha tó
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össze gek fi gyel men kí vül ha gyá sá val szá mí tott) koc ká zat -
nak ki tett össze ge i nek össze ge, ki vé ve a 9. és a 10. pont
sze rin ti szer zõ dé se ket;

9. s2 a 3 évet meg ha la dó, de 5 év nél nem hosszabb tar ta -
mú ha lál ese ti élet biz to sí tá si szer zõ dé sek nem ne ga tív brut -
tó (a vi szont biz to sí tás, illetve a Fel ügye let ál tal en ge dé lye -
zett kü lön le ges célú gaz da sá gi esz kö zök bõl be hajt ha tó
össze gek fi gyel men kí vül ha gyá sá val szá mí tott) koc ká zat -
nak ki tett össze ge i nek össze ge;

10. s3 a 3 év nél nem hosszabb tar ta mú ha lál ese ti élet -
biz to sí tá si szer zõ dé sek nem ne ga tív brut tó (a vi szont biz to -
sí tás, illetve a Fel ügye let ál tal en ge dé lye zett kü lön le ges
célú gaz da sá gi esz kö zök bõl be hajt ha tó össze gek fi gyel -
men kí vül ha gyá sá val szá mí tott) koc ká zat nak ki tett össze -
ge i nek össze ge;

11. e a koc ká zat nak ki tett összeg alap ján szá mít ha tó sa -
ját meg tar tá si arány szám, amely nek ér té ke azon ban nem
le het 0,5-nél ki sebb:”

7. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

„12. számú melléklet
a 2003. évi LX. tör vényhez

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

1. A Ta nács 1964. feb ru ár 25-i 64/225/EGK irány elve
a vi szont biz to sí tás és a to váb ben ged mé nye zés te rü le tén a
le te le pe dés és a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá ra vo nat ko -
zó kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl.

2. A Ta nács 1972. áp ri lis 24-i 72/166/EGK irány elve a
tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra és a biz to sí tá -
si kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lya i nak
kö ze lí té sé rõl.

3. A Ta nács 1972. de cem ber 19-i 72/430/EGK irány -
elve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra és ezen
biz to sí tá si kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog sza -
bá lya i nak kö ze lí té sé rõl  szóló 1972. áp ri lis 24-i
72/166/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

4. A Ta nács 1973. jú li us 24-i 73/239/EGK elsõ irány -
elve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si
te vé keny ség meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról.

5. A Ta nács 1973. jú li us 24-i 73/240/EGK irány elve az
élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si üz let ág

te kin te té ben a le te le pe dés sza bad sá gát aka dá lyo zó kor lá -
tok el tör lé sé rõl.

6. A Ta nács 1976. jú ni us 29-i 76/580/EGK irány elve
az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si te vé -
keny ség meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról  szóló 73/239/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

7. A Ta nács 1976. de cem ber 13-i 77/92/EGK irány elve 
a biz to sí tá si ügy nö kök és al ku szok (ko ráb bi ISIC 630 cso -
port) te vé keny sé gé vel össze füg gés ben a le te le pe dés és a
szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak tény le ges gya kor lá sát
elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl, és kü lö nö sen az em lí tett te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó át me ne ti in téz ke dé sek rõl.

8. A Ta nács 1978. má jus 30-i 78/473/EGK irány elve a
kö zös sé gi együt tes biz to sí tás sal kap cso la tos tör vényi, ren -
de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról.

9. A Ta nács 1979. már ci us 5-i 79/267/EGK elsõ irány -
elve a köz vet len élet biz to sí tá si te vé keny sé gek meg kez dé -
sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról.

10. A Ta nács 1983. de cem ber 30-i 84/5/EGK má so dik
irány elve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl.

11. A Ta nács 1984. de cem ber 10-i 84/641/EGK irány -
elve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si
te vé keny sé gek meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó
tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze -
han go lá sá ról  szóló 73/239/EGK elsõ irány elv nek el sõ sor -
ban az uta zá si se gít ség nyúj tás vo nat ko zá sá ban tör té nõ
mó do sí tá sá ról.

12. A Ta nács 1987. jú ni us 22-i 87/343/EGK irány elve
az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si te vé -
keny ség meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról  szóló 73/239/EGK elsõ irány elv nek a hi tel biz to -
sí tás és a ke ze si biz to sí tás vo nat ko zá sá ban tör té nõ mó do sí -
tá sá ról.

13. A Ta nács 1987. jú ni us 22-i 87/344/EGK irány elve
a jog vé del mi biz to sí tás sal kap cso la tos tör vényi, ren de le ti
és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról.

14. A Ta nács 1988. jú ni us 22-i 88/357/EGK má so dik
irány elve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to -
sí tá si te vé keny sé gek re vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról és a szol -
gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak tény le ges gya kor lá sát elõ -
se gí tõ ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról, valamint a
73/239/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.
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15. A Ta nács 1990. má jus 14-i 90/232/EGK har ma dik
irány elve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl.

16. A Ta nács 1990. no vem ber 8-i 90/618/EGK irány -
elve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si
te vé keny sé gek re vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról  szóló
73/239/EGK és 88/357/EGK irány elv nek el sõ sor ban a
gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás te kin te té ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

17. A Ta nács 1990. no vem ber 8-i 90/619/EGK irány -
elve a köz vet len élet biz to sí tá si te vé keny sé gek re vo nat ko -
zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek
össze han go lá sá ról, a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak
tény le ges gya kor lá sát elõ se gí tõ ren del ke zé sek meg ál la pí -
tá sá ról, valamint a 79/267/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

18. A Bi zott ság 1991. má jus 30-i 91/323/EGK ha tá ro -
za ta a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra és a biz -
to sí tá si kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog sza bá -
lya i nak kö ze lí té sé rõl  szóló 72/166/EGK ta ná csi irány elv
al kal ma zá sá ról.

19. A Bi zott ság 1991. de cem ber 18-i 92/48/EGK aján -
lá sa a biz to sí tá si köz ve tí tõk rõl.

20. A Ta nács 1992. jú ni us 18-i 92/49/EGK irány elve
az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga -
tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról, valamint a
73/239/EGK és 88/357/EGK irány elv mó do sí tá sá ról (har -
ma dik nem élet biz to sí tá si irány elv).

21. A Ta nács 1992. no vem ber 8-i 92/96/EGK irány elve 
a köz vet len élet biz to sí tá si te vé keny sé gek re vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról, valamint a 79/267/EGK és a 90/619/EGK irány -
elv mó do sí tá sá ról (har ma dik élet biz to sí tá si irány elv).

22. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1998. ok tó ber
27-i 98/78/EK irány elve a biz to sí tá si cso por tok biz to sí tó -
in té ze te i nek ki egé szí tõ fel ügye le té rõl.

23. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000. má jus 16-i
2000/26/EK irány elve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség -
biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl,
valamint a Ta nács 73/239/EGK és a 88/357/EGK irány el -
vé nek mó do sí tá sá ról (ne gye dik gép jár mû-fe le lõs ség biz to -
sí tá si irány elv).

24. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001. már ci us
19-i 2001/17/EK irány elve a biz to sí tá si vál lal ko zá sok
reorgani zációjáról és fel szá mo lá sá ról.

25. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. már ci us
5-i 2002/12/EK irány elve az élet biz to sí tá si vál lal ko zá sok
sza va to ló tõ ké jé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek te kin te té ben
a 79/267/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

26. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. már ci us
5-i 2002/13/EK irány elve a nem élet biz to sí tá si vál lal ko zá -
sok sza va to ló tõ ké jé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek te kin te -
té ben a 73/239/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

27. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. no vem ber
5-i 2002/83/EK élet biz to sí tá si irány elve (kon szo li dált).

28. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem ber
16-i 2002/87/EK irány elve a pénz ügyi kong lo me rá tum hoz 
tar to zó hi tel in té ze tek, biz to sí tók és be fek te té si vál lal ko zá -
sok ki egé szí tõ fel ügye le té rõl, valamint a 73/239/EGK, a
79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK
ta ná csi, to váb bá a 98/78/EK és a 2000/12/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

29. A Ta nács 1991. jú ni us 20-i 91/371/EGK irány elve
az Euró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött az élet biz to sí tás kö rén kí vü li köz vet len biz to sí -
tá sok ra vo nat ko zó meg álla po dás vég re haj tá sá ról.

30. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000. má jus 16-i
2000/26/EK irány elve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség -
biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl,
valamint a Ta nács 73/239/EGK és 88/357/EGK irány -
elvei nek mó do sí tá sá ról.

31. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem ber
9-i 2002/92/EK irány elve a biz to sí tá si köz ve tí tés rõl.

32. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005. má jus 11-i
2005/14/EK irány elve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra
vo nat ko zó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és
90/232/EGK ta ná csi irány elv, valamint a 2000/26/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

33. A Ta nács 2004. de cem ber 13-i 2004/113/EK irány -
elve a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé nek az
áruk hoz és szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés, valamint
azok ér té ke sí té se, illetve nyúj tá sa te kin te té ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról.

34. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005. no vem ber
16-i 2005/68/EK irány elve a vi szont biz to sí tás ról és a
73/239/EGK, a 92/49/EGK ta ná csi irány elv, valamint a
98/78/EK és a 2002/83/EK irány elv mó do sí tá sá ról.”
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2007. évi CLX.
tör vény

a szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
módosításáról*

1.  § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 
(a továb biak ban: Sztv.) 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz bír ság leg ala cso nyabb össze ge há rom ezer
fo rint, leg ma ga sabb össze ge száz öt ven ezer fo rint.”

2.  § Az Sztv. 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„74.  § (1) A sza bály sér té si ha tó ság, illetve a bí ró ság hi -
va ta los ira tá nak az érin tett sze mély ré szé re át adá sa (kéz be -
sí té se) tör tén het

a) sze mé lye sen,

b) pos tai szol gál ta tó út ján, a hi va ta los ira tok kéz be sí té -
sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok sze rint,

c) sza bály sér té si jog se gély ke re té ben.

(2) Jog ha tá sok csak a sza bály sze rû kéz be sí tés hez kap -
cso lód hat nak. A kéz be sí tés ak kor sza bály sze rû, ha a hi va -
ta los ira tot a cím zett vagy he lyet te a kü lön jog sza bály sze -
rint át vé tel re jo go sult más sze mély, tér ti ve vénnyel, jegy -
zõ könyv vel vagy ha tá ro zat pél dánnyal iga zol tan át vet te.
A hi va ta los ira tot a kéz be sí tés meg kí sér lé sé nek nap ján
sza bály sze rû en kéz be sí tett nek kell te kin te ni, ha az irat át -
vé te lét, il le tõ leg a tér ti ve vény alá írá sát a cím zett meg -
tagadta.

(3) A tér ti ve vénnyel fel adott hi va ta los ira tot a kéz be sí -
tés má so dik meg kí sér lé sé nek nap ját kö ve tõ ötö dik mun ka -
na pon – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – kéz be sí tett nek kell
te kin te ni, ha a kéz be sí tés azért volt ered mény te len, mert a
hi va ta los irat a sza bály sér té si ha tó ság hoz, bí ró ság hoz
„nem ke res te” jel zés sel ér ke zett vissza.

(4) Az elõ ve ze tés ese tén a ha tá ro za tot a fo ga na to sí tás -
kor kell az érin tett nek át ad ni.”

3.  § Az Sztv. a kö vet ke zõ al cím mel és 74/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A kézbesítési vélelem megdöntése

74/A.  § (1) A 74.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kéz be sí té si vé le lem meg dön té se iránt a cím zett ter jeszt het
elõ ké rel met, ha

a) a kéz be sí tés a hi va ta los ira tok kéz be sí té sé re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok meg sér té sé vel tör tént, vagy

b) a hi va ta los ira tot nem az a) pont ban meg ha tá ro zott
ok ból, ön hi bá ján kí vül nem vet te át.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké rel met a
cím zett a kéz be sí té si vé le lem be áll tá ról tör té nõ tu do más -
szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, de leg ké sõbb a
kéz be sí té si vé le lem be áll tá tól szá mí tott há rom hó na pos
jog vesz tõ ha tár idõn be lül ter jeszt het elõ an nál a sza bály -
sér té si ha tó ság nál, illetve bí ró ság nál, amely a kéz be sí tés -
rõl in téz ke dett.

(3) Ha a kéz be sí té si vé le lem kö vet kez té ben jog erõs sé
vált dön tés alap ján vég re haj tá si el já rás in dul, a kéz be sí té si
vé le lem meg dön té se irán ti ké rel met – amely ké re lem ben a
vég re haj tá si el já rás fel füg gesz té se kér he tõ – a vég re haj tá si 
el já rás ról tör té nõ tu do más szer zés tõl szá mí tott nyolc na -
pon be lül ak kor is elõ le het ter jesz te ni, ha a kéz be sí té si vé -
le lem be áll tá tól szá mí tott há rom hó nap el telt.

(4) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyuló ké re -
lem ben elõ kell adni azo kat a té nye ket, illetve kö rül mé -
nye ket, ame lyek a kéz be sí tés sza bály ta lan sá gát iga zol ják,
vagy a ké rel me zõ ré szé rõl az ön hi ba hi á nyát valószínû -
sítik.

(5) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyuló ké re -
lem rõl annak be ér ke zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül az a
sza bály sér té si ha tó ság, illetve bí ró ság ha tá roz, amely a
kéz be sí tés rõl in téz ke dett.

(6) Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyuló ké -
re lem nek a sza bály sér té si ha tó ság vagy a bí ró ság helyt ad,
a vé lel me zett kéz be sí tés hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek
ha tály ta la nok, és a kéz be sí tést, illetve a már meg tett in téz -
ke dé se ket, el já rá si cse lek mé nye ket a szük sé ges mér ték ben 
meg kell is mé tel ni.

(7) Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyuló ké -
re lem a ki fo gás sal kap cso la tos, az ira to kat a ki fo gás el bí rá -
lá sá ra ille té kes ha tó ság nak kell meg kül de ni.

(8) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyuló ké rel -
met el uta sí tó ha tá ro zat ellen pa nasz nak van he lye.”

4.  § Az Sztv. 75.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (2)–(4) be kez dé sek szá mo zá sa
(3)–(5) be kez dé sek re mó do sul:

„(2) A sza bály sér té si ha tó ság a sér tet tel és kép vi se lõ jé -
vel köz li az el já rás alá vont sze mély fe le lõs sé gét meg ál la -
pí tó jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tot, illetve a bí ró ság ha tály -
ban tar tó vagy meg vál toz ta tó vég zé sét.”

5.  § Az Sztv. 86.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A 74/A.  § (8) be kez dé se alap ján ho zott ha tá ro zat tal
szem ben az el já rás alá vont sze mély és jogi kép vi se lõ je,
valamint a sér tett és jogi kép vi se lõ je pa naszt te het.”

6.  § Az Sztv. a kö vet ke zõ 116/A.  §-sal egé szül ki:

„116/A.  § Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá -
nyuló ké rel met ter jesz tet tek elõ, és a ké re lem ben elõ adott
té nyek és kö rül mé nyek a ké re lem el fo ga dá sát va ló szí nû sí -
tik, a vég re haj tás ké re lem re vagy hi va tal ból felfüggeszt -
hetõ.”
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7.  § (1) Az Sztv. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hely szí ni bír ság össze ge há rom ezer fo rint tól
húsz ezer fo rin tig ter jed het.”

(2) Az Sztv. 135.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tu do má sul vett hely szí ni bír ság a be fi ze tés el mu -
lasz tá sa ese tén ki zá ró lag adók mód já ra hajt ha tó be.”

8.  § Az Sztv. 147.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki
a) a ter mé szet vé del mi ál lam igaz ga tá si szerv en ge dé -

lyé hez vagy szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé -
keny sé get en ge dély vagy szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás nél -
kül, vagy az en ge dély tõl, szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás tól el -
té rõ mó don vé gez vagy vé gez tet, be je len té si kö te le zett sé -
gé nek nem tesz ele get,

b) ter mé sze ti te rü le ten – be le ért ve a vé dett ter mé sze ti
te rü le tet is – a ter mé szet vé del mi cé lok kal össze nem
egyez tet he tõ te vé keny sé get foly tat, sze me tel, a te rü le tet
más mó don szennye zi, til tott he lyen tar tóz ko dik, til tott
mó don köz le ke dik, en ge dély nél kül tü zet rak,

c) vé dett élõ szer ve zet egye dét, szár ma zé kát vagy bar -
lan gi kép zõd ményt jog el le ne sen meg ron gál, el visz vagy
el pusz tít, illetve vé dett vagy fo ko zot tan vé dett ál lat faj
egye dét élet te vé keny sé gé ben je len tõs mér ték ben za var,

d) a ter mé sze t vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
egyéb ként meg sér ti,
száz öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

9.  § Az Sztv. 161.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Vámorgazdaság

161.  § (1) Aki vám sza bály sér tés bõl szár ma zó dol got va -
gyo ni ha szon vé gett meg sze rez, el rejt, vagy el ide ge ní té sé -
ben köz re mû kö dik – ér ték re te kin tet nél kül – száz ezer fo -
rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik.”

10.  § Az Sztv. 162.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki a ne mes fém tár gyak áru sí tá sá val és fém jel zé sé -
vel kap cso la tos kö te les sé gét meg sze gi, száz ezer fo rin tig
ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

11.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
161.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ -
sü lõ fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó, nyil ván tar tó
szerv, il le tõ leg a köz tar to zás jo go sult ja ne gyed éven ként, a
ne gye dé vet kö ve tõ hó 15. nap já ig ke re si meg az adó ha tó -
sá got be haj tás vé gett, ha a köz tar to zás össze ge meg ha lad ja 

az 5000 fo rin tot; sza bály sér té si pénz bír ság, illetve hely szí -
ni bír ság vég re haj tá sá val kap cso lat ban ak kor, ha a köz tar -
to zás össze ge el éri vagy meg ha lad ja a 3000 fo rin tot.”

12.  § Ez a tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az Sztv. 35.  §-ának f) pont ja, 51.  §-a (2) be kez -
dé se a) pont já nak má so dik mon da ta, 111.  §-ának (4) és
(12) be kez dé sé bõl az „il le tõ leg a hely szí ni bír sá got” szö -
veg rész, 111.  §-a (13) be kez dé sé nek c) pont ja, a 143.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja, a 157.  §-ának (7) és (8) be kez -
dé se a ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
342/2007. (XII. 19.) Korm.

rendelete

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól
történõ mentesítés eljárási szabályairól

A Kor mány az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi CXXVI. tör vény 357.  §-a (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban, valamint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. 
tör vény 174/A.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, to váb bá – a 9.  § (2) be -
kez dé se te kin te té ben – az Alkot mány 35.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben,
az Alkot mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
XXVII. Fe je ze te sze rin ti el sõ fo kú ha tó sá gi fel ada tok el lá -
tá sá ra – a (2) be kez dés sze rin ti el té rés sel – az Or szá gos
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség Közép-
 magyarországi Mun ka vé del mi Fel ügye lõ sé gét (a továb -
biak ban: Fel ügye lõ ség) je lö li ki.

(2) A Kor mány a Ma gyar Hon véd ség pol gá ri al kal ma -
zot ta i nak mun ka kö rei ese té ben a Tv. XXVII. Fe je ze te
 szerinti el sõ fo kú ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra a HM Köz -
pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va talt je lö li ki. E szerv el -
já rá sá ra a 4–5.  §-ban, valamint a 8.  § (1)–(2) és (4) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.
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(3) Fog lal koz ta tó nak nem mi nõ sü lõ egyé ni vál lal ko zó
ese tén e ren de let nek a fog lal koz ta tó ra vo nat ko zó sza bá -
lya it kell al kal maz ni a 2.  § (2)–(3) be kez dé sé nek, a 3.  §
(2) be kez dé se a)–b) és d) pont já nak és a 6.  § ki vé te lé vel.

(4) Az e ren de let sze rin ti el já rá sok ban nincs helye
a) elekt ro ni kus ügy in té zés nek,
b) új ra fel vé te li el já rás nak,
c) mél tá nyos sá gi el já rás nak.

2.  §

(1) A fog lal koz ta tó a men te sí tés irán ti ké re lem mel érin -
tett mun ka he lyen – a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en –
kü lön jog sza bály sze rint ál la pot fel mé rést vé gez. Az ál la -
pot fel mé rést va la mennyi olyan, kor ked vez mény re jo go sí -
tó mun ka kör te kin te té ben kü lön el kell vé gez ni, amely re a
fog lal koz ta tó a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg -
fizetésének kö te le zett sé ge aló li men te sí tést kéri.

(2) Az (1) be kez dés sze rint el vég zett ál la pot fel mé rést a
fog lal koz ta tó vé le mé nye zés cél já ból át ad ja a fog lal koz ta -
tó nál – a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény 21.  §-ának (5) be kez dé se sze rint – kép vi se let tel
ren del ke zõ szak szer ve zet nek. A szak szer ve zet az ál la pot -
fel mé rés sel kap cso la tos ál lás pont ját ti zen öt na pon be lül
köz li a fog lal koz ta tó val. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén
úgy kell te kin te ni, hogy a szak szer ve zet az ál la pot fel mé -
rés sel egyet ért.

(3) A fog lal koz ta tó az ál la pot fel mé rés cél já ról és a men -
te sí té si ké re lem be nyúj tá sá nak szán dé ká ról az érin tett biz -
to sí tot ta kat az ál la pot fel mé rés el vég zé sét meg elõ zõ en tá -
jé koz tat ja.

3.  §

(1) A kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té si
kö te le zett sé ge aló li men te sí tés irán ti ké rel met a mel lék let
sze rin ti adat la pon az 1.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti ha tó -
ság nál (a továb biak ban együtt: ha tó ság) – mun ka he lyen -
ként és mun ka kö rön ként – kell be nyúj ta ni.

(2) A fog lal koz ta tó nak az adat lap hoz csa tol nia kell
a) a tár sa sá gi szer zõ dés, az ala pí tó ok irat vagy az alap -

sza bály má so la tát,
b) cég ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ har minc

nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi te les má so la ti pél dá nyú 
cégkivonatot,

c) az ál la pot fel mé rést,
d) a szak szer ve zet nek az ál la pot fel mé rés sel kap cso la -

tos véleményét.

4.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti el já rás ban – az 5.  §-ban fog lal -
tak ki vé te lé vel – az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko -

zás-egész ség ügyi In té zet (a továb biak ban: OMFI) szak ér -
tõ ként jár el.

(2) Az OMFI a szak ér tõi vé le mé nyét

a) az ál la pot fel mé rés, valamint

b) a (3) be kez dés sze rin ti hely szí ni szem le alap ján

a fog lal koz ta tó ké rel mé ben meg je lölt mun ka kö rök
 tekintetében – a ki ren de lés tõl szá mí tott har minc na pon
 belül – kü lön-kü lön ké szí ti el. A ha tó ság az OMFI szak ér -
tõi vé le mé nyé hez köt ve van.

(3) A Fel ügye lõ ség – az OMFI szak ér tõi köz re mû kö dé -
sé vel – a fog lal koz ta tó ké rel mé ben meg je lölt mun ka he -
lyen hely szí ni szem lét tart. A Fel ügye lõ ség a hely szí ni
szem le ke re té ben – az OMFI szük sé ges ellen õr zõ mé ré se i -
nek figye lembe véte lével –

a) ellen õr zi, hogy az ál la pot fel mé rés ben fog lalt kö rül -
mé nyek a va ló ság nak meg fe lel nek-e,

b) meg vizs gál ja, hogy a ké re lem ben meg je lölt mun ka -
kör ben fog lal koz ta tot tak ese té ben a vizs gált mun ka he lyen
a Tv. 355.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak fenn áll nak-e, 
illetve mi lyen mér ték ben áll nak fenn.

5.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti el já rás ban

a) io ni zá ló su gár zás ha tá sa alatt vég zett mun ka ese té -
ben az Or szá gos „Fre de ric Jo li ot Cu rie” Su gár bi o ló gi ai és
Su gár egész ség ügyi Ku ta tó In té zet,

b) köz le ke dés nél vég zett mun ka ese té ben a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga -
tó sá ga,

c) bá nyá szat ban vég zett mun ka ese tén a Ma gyar Bá -
nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal,

d) vil la mos ener gia-ipar ban vég zett mun ka ese tén a
Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal nak a mun -
ka hely sze rint ille té kes szer ve

szak ha tó ság ként vesz részt.

(2) A szak ha tó ság az ál lás fog la lá sát – a 4.  § (3) be kez -
dé sé nek a)–b) pont já ban fog lal tak vizs gá la tá ra fi gye lem -
mel – har minc na pon be lül adja meg.

6.  §

Ha a fog lal koz ta tó az adott mun ka he lyen leg alább tíz, a
fo lya mat ban lévõ el já rás sal érin tett biz to sí tot tat foglal -
koztat, az el já rás ban ha tó sá gi köz ve tí tõ ve he tõ igény be.

7.  §

(1) A ké re lem rõl a ha tó ság a be nyúj tást kö ve tõ hat van
na pon be lül dönt.
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(2) Az e ren de let sze rin ti el já rás ban fe let tes szerv ként

a) az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti eset ben az Or szá gos
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség,

b) az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a hon vé del mi
mi nisz ter

jár el.

(3) A men te sí té si el já rás ban ho zott ha tá ro za tot – annak
jog erõ re emel ke dé sét köve tõen ha la dék ta la nul – kö zöl ni
kell az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal fog lal koz ta tó 
szék he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gá val,
valamint a mun ka hely sze rint ille té kes re gi o ná lis nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tó ság gal is.

8.  §

(1) A Tv. 355.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
ha tó sá gi el len õr zést vég zõ szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti a
ha tó sá got, ha el len õr zé se so rán olyan kö rül mé nye ket ál la -
pít meg, ame lyek va ló szí nû sí tik, hogy a men te sí tés fel té te -
lei nem áll nak fenn.

(2) A men te sí tés fel té te le i nek el len õr zé sé be az OM FI-t,
illetve az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti szak ha tó sá go kat ak -
kor kell be von ni, ha

a) olyan kér dés ben kell ál lást fog lal ni, amely az OMFI
fel adat kö ré be, illetve a szak ha tó ság fel adat- és ha tás kö ré -
be tar to zik, il le tõ leg

b) a ha tó ság a men te sí tés vissza vo ná sát lát ja szük sé -
ges nek.

(3) Ha a ha tó ság a men te sí tést vissza von ja, a 7.  § (3) be -
kez dé se sze rint jár el. A ha tó ság men te sí tést vissza vo nó
ha tá ro za ta ellen be nyúj tott fel leb be zést a 7.  § (2) be kez dé -
se sze rin ti szerv bí rál ja el.

(4) Ha a ha tó ság a men te sí tést jog erõ sen vissza von ja, az
ellen õr zés so rán fel me rült szak ér tõi dí jat és költ sé ge ket a
fog lal koz ta tó nak meg kell fi zet nie.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szá -
gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség rõl
 szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„Egyéb hatósági feladatok

8/A.  § Az OMMF, il le tõ leg a Kö zép-ma gyar or szá gi
Mun ka vé del mi Fel ügye lõ ség a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint el lát ja a kor ked vez mény-biz to sí tá si
já ru lék meg fi ze té se aló li men te sí tés sel kap cso la tos fel ada -
to kat.”

(3) Az R. mel lék le té nek elsõ sora he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„– OMMF Kö zép-ma gyar or szá gi Mun ka vé del mi Fel -
ügye lõ sé ge, szék he lye Bu da pest, ille té kességi te rü le te
– a 8/A.  §-ban fog lalt el té rés sel – Bu da pest, Pest me gye”

(4) A (2)–(3) be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. E ren del ke zés a ha tály ba lé pést
kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Melléklet a 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Kérelem
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történõ mentesítés megállapítására

I.

 1. A fog lal koz ta tó, egyé ni vál lal ko zó neve (megneve -
zése), szék he lye:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 2. A fog lal koz ta tó kép vi se lõ jé nek neve: ......................................................................................

 3. A mun ka hely címe és meg ne ve zé se, amely re vo nat -
ko zó an a men tes sé get kéri:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 4. A mun ka kör meg ne ve zé se, amely re vo nat ko zó an a
men tes sé get kéri:

......................................................................................

......................................................................................
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 5. A mun ka kö ri te vé keny ség le írá sa
(mun ka kö ri le írás csa to lan dó):

 6. A 4. pont sze rin ti mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak
szá ma:

Össze sen: ......... fõ,

eb bõl

fér fi: ............. fõ  nõ: ............... fõ

 7. Cég sze rû alá írás:

 8. In téz ke dé sek is mer te té se

a) a kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben tör té nõ 
fog lal koz ta tás sal járó, a kor ked vez mény re jo go sí tó 
mun ka kö rül mé nyek ja ví tá sa ér de ké ben:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

b) kü lö nös te kin tet tel a kor ked vez mény re jo go sí tó
ko ráb bi mun ka kö rül mé nyek meg szün te té se ér de -
ké ben:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 9. A 8. pont sze rin ti in téz ke dé sek ered mé nyes vol tát
alá tá masz tó ál la pot fel mé rés do ku men tá ci ó ja (mû sze -
res vizs gá la to kat in do ko ló ese tek ben mé ré si jegy zõ -
köny vek kel):

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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10. A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tó nyi lat ko za ta,
hogy a kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben fog -
lal koz ta tot tak kö ré ben a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ en a fog lal koz ta tó ál tal kez de mé nye zett és a
fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos ál tal el vég zett so ron
kí vü li al kal mas sá gi vizs gá lat so rán fog lal ko zá si meg -
be te ge dés vagy annak gya nú ja nem for dult elõ:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos alá írá sa, pe csét:

11. A fog lal koz ta tó nál kép vi se let tel ren del ke zõ szak szer -
ve zet re vo nat ko zó ada tok

neve: ...................................................................... ......
......................................................................................
szék he lye: ....................................................................
......................................................................................
kép vi se lõ jé nek neve: ....................................................

II.

A ké re lem I. ré szé nek 3. pont ja sze rin ti mun ka he lyen az I. rész 4. pont ja sze rin ti mun ka kör ben fog lal koz ta tott,
a men te sí té si ké re lem mel érin tett biz to sí tot tak ra vo nat ko zó ada tok

Név
(csa lá di és utó név, valamint szü le té si név)

La kó hely Tar tóz ko dá si hely



A Kormány
343/2007. (XII. 19.) Korm.

rendelete

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény végrehajtásával

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm.

rendelet és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának 

részletes szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, valamint az egész ség ügyi el lá tó rend szer
fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a
(14) be kez dé sé nek a) pont já ban és az egész ség ügy rõl
 szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Alkot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek -
rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõ 3/D.  §-sal egé szül ki:

„3/D.  § (1) Az össze vont szak el lá tás 2007. évi elõ irány -
za tá ból a 3/C.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon túl to váb bi 5 mil -
li árd fo rin tos ke ret a 3/C.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zé sek nek meg fele lõen ki egé szí tõ dí ja zás ként ke rül
fel osz tás ra.

(2) Az (1) be kez dés alap ján ki egé szí tõ dí ja zás ban ré sze -
sü lõ in téz mé nyek kö rét és a ki egé szí tõ dí ja zás együt tes
össze gét a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) Az (1)–(2) be kez dés alap ján meg ál la pí tott össze gek
2007. de cem ber hó nap ban ke rül nek utal vá nyo zás ra.

(4) Az egész ség ügyi szak el lá tás struk tú ra át ala kí tá sá val
össze füg gõ mû kö dé si több let ki adá sok kom pen zá lá sá ra
meg ál la pí tott 2007. évi elõ irány zat nak a Kr. 27.  § (19) be -
kez dé se alap ján tör tént ki fi ze tést köve tõen még ren del ke -
zés re álló össze ge a struk tú ra át ala kí tás sal érin tett fek võ be -
teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tók ré szé re a 
2007. áp ri lis 1-jén vagy azt köve tõen kö tött fi nan szí ro zá si
szer zõ dé sek alap ján nyúj tott és a 2007. évre el szá mol ha tó
tel je sít mé nyük ará nyá ban ke rül fel osz tás ra.”

2.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról

 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (Kr.) 6.  § (4) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tárgy év utol só hó nap já ban a havi ki fi ze tést köve -
tõen és az át cso por to sí tá sok után az egyes szak fel ada to kon 
még ren del ke zés re álló elõ irány zat az éves – fekvõbeteg-
 szakellátás ese té ben a tárgy év áp ri lis és szep tem ber hó nap
kö zöt ti idõ szak ra el szá mol ha tó, éves szint re ho zott – tel je -
sít mény ará nyá ban oszt ha tó fel és fi zet he tõ ki a pénz ügy -
mi nisz ter egyet ér té sé vel.”

3.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 6. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 343/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet
a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez

Kiegészítõ díjazásban részesülõ
fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók köre

(2007. december)

Szol gál ta tó E Ft

01 0764 Bet há nia Re hab. Ott hon Ala pít. 514,1

01 1034 Kom ló, V. Kh.-Ri. 3 089,3

01 1049 Pécs, Ba ra nya me gyei Kór ház 31 255,3

01 1052 Mo hács, V. Kh.-Ri. 16 434,6

01 2912 Pé csi Tu do mány egye tem OEKK 206 838,3

01 9014 Szo ciá lis Háló Egye sü let 388,0

01 A062 Leo Ami ci 2002 Ala pít vány 512,8

01 A316 Sik ló si Kór ház Kht. 1 492,9

01 C252 INDIT Köz ala pít vány 671,4

01 E971 Be teg ápoló Ir gal mas Rend 369,8

01 H770 Har kány, Zsig mon dy Gyógyf.
Kht.

7 247,5

01 K221 Ko vács szé ná ja, Mér föld kõ Egyes. 306,4

01 K327 Szi get vá ri Eü. Kft. 16 352,7
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Szol gál ta tó E Ft

02 1084 Baja, V. Kh.-Ri. 28 276,3

02 1122 Kecs ke mét, BKM Ön korm. Kór -
há za

104 918,7

02 1129 Ka lo csa, V. Kh.-Ri. 18 048,0

02 1135 Kis kun fél egy há za, V. Kh.-Ri.
Gyf. Re. Kp.

7 925,2

02 E456 Kis kun ha las, Sem mel we is Kh.
Kht.

35 645,7

03 1243 Oros há za, V. Egy. Gy.-M. Int. 18 436,0

03 1248 Gyu la, Pán dy Kál mán M. Kh.-Ri. 87 944,6

03 1249 Bé kés csa ba, Rét hy Pál V. Kh.-Ri. 29 097,1

03 H573 Szar va si Sza korv. Eü. Szolg. Kft. 460,1

03 K341 Bé kés m-i Idõ sek és Szb. Otth. 688,9

04 1301 Ede lény, Koch Ró bert Kh. 5 766,5

04 1332 Izsó fal va, Pszich. Szakk. 3 247,7

04 1335 Ka zinc bar ci ka, V. Kh. 11 444,4

04 1349 Mis kolc, BAZ M. Kh. Egye te mi
Okt.

135 125,1

04 1368 Ózd, Al má si Ba logh Pál Kh. 20 214,4

04 1394 Mis kolc, Szent Fe renc Kór ház 6 737,9

04 1403 Szik szó, II. Rá kó czi F. Kór ház 6 057,2

04 1407 Sá to ral ja új hely, Er zsé bet V. Kh. 22 298,7

04 3570 Mál tai Gon dos ko dás Kht. 1 427,2

04 9152 Me zõ kö vesd, Moz gássz. Re hab.
Kp.

6 610,6

04 K459 Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont 59 326,9

05 1454 Hód me zõ vá sár hely, Er zsé bet
Kh.-Ri.

13 296,6

05 1460 Makó, Dr. Di ósszi lá gyi S. V. Kh. 10 287,4

05 1484 Deszk, Mell ka si Be tegs. Szakkh. 11 660,7

05 1487 Szen tes, Cs. M. Önk. dr. Bu gyi I.
Kh.

38 391,2

05 2917 SZTE Szent-Györ gyi A. Kl.
Közp.

205 817,6

05 3199 Sze ged, Dr. F. T. Ifj. Drog centr. 119,0

06 1568 Szé kes fe hér vár, Szt. György
MKh.

103 192,8

06 1583 Mór Vá ro si Kór ház-Ren de lõ int. 2 911,9

06 A076 Si rály Kht. 1 008,7

06 A124 MRE KIMM Drog te rá pi ás Ott ho -
na

414,7

06 C975 Nap fény 2001 Kht. 772,1

06 H681 Du na újváros, Szent Pan ta le on
Kh. Kht.

50 788,8

07 1601 Csor na, Mar git Kh. 6 566,4

07 1630 Ka pu vár, Lum ni czer S. Kh.-Ri. 6 861,1

07 1640 Gyõr, Petz A. Me gyei Ok ta tó Kh. 91 987,4

07 1644 Mo son ma gya ró vár, Ka ro li na Kh. 15 067,5

Szol gál ta tó E Ft

07 1663 Sop ron MJV. Er zsé bet Kh.
DEOEC

31 336,1

07 2914 Sop ron, Ál la mi Sza na tó ri um 15 053,4

08 1683 Be rettyó új fa lu, Te rü le ti Kh. 23 989,3

08 1694 Deb re cen, Ke né zy Gy. M. Kh. 50 649,5

08 2894 DE OEC, Deb re cen 270 333,3

08 C872 Hos pit Kkt., Hajdú ná nás 1 166,4

09 1806 Eger, Mark hot F. M. Kh. 64 104,2

09 2899 Mát rai Gyógy in té zet 11 095,5

09 K007 Hat va ni Kór ház Kft. 16 767,8

09 K401 Gyön gyös Kór ház Eü. Sz. Kft. 16 792,2

10 1865 Esz ter gom, Va sza ry Ko los Kór -
ház

24 657,0

10 1869 Kis bér, Batt hy ány Szak kór ház 2 710,1

10 1871 Ko má rom, Se lye Já nos Kh. 4 554,2

10 1876 Ta ta bá nya, Szt. Bor bá la Kór ház 60 165,0

10 1883 Orosz lány, V. Sza korv. Ri. 1 651,8

10 1894 Tata, V-i Re hab. Szakkh. és Ri. 3 529,5

10 A952 Ma gyar-Kék ke reszt Egye sü let 613,5

10 C771 Hos pi ce Sze re tet szolg. Ala pítv. 895,1

10 H615 Do ro gi Szt. Bor bá la Szakkh. Kft. 3 162,3

11 1903 Ba las sa gyar mat, Dr. Ke nes sey
V. Kh.

21 302,3

11 1928 Sal gó tar ján, Szent Lá zár M. Kh. 50 344,5

11 1945 Pász tó, Mar git Kór ház 3 389,4

12 1974 Ceg léd, Tol dy F. Kh.-Ri. 33 429,5

12 2010 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház 58 517,2

12 2026 Nagy kõ rös V. Ö. Re hab. Szakkh.
Ri.

6 271,6

12 2049 Szent Ró kus Kór ház, Bp. 3 090,3

12 2073 Tü dõ gyógy in té zet Tö rök bál int 19 491,6

12 2095 Vác, Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kh. 37 735,5

12 2911 Po máz, Gál fi Béla Kht. 12 989,9

12 3066 M. M. Sz. Sz., Vác 2 566,1

12 A181 E. P. K. Re ha bi li tá ci ós Ott hon 520,9

12 B305 Ve res egy ház, Misszió Eü. Kp.
Kht.

1 393,8

12 C613 Eu rop-Med Kft., Bu da örs 1 468,8

12 C843 Se gí tõ Kéz Ala pít vány, Gö döl lõ 423,8

12 E924 Nem zet kö zi Ma gán kór ház, Tel ki 1 361,1

12 H347 Szi get ha lom, Egy. Szoc. G. Á.
Int.

305,7

13 2137 Ka pos vár, Ka po si Mór Ok ta tó
Kh.

94 611,8

13 2146 Mar ca li, V. Kh. 12 282,5

13 2152 Nagy atád, V. Kh. 11 925,2

13 2162 Sió fok, V. Kh. 24 495,7
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Szol gál ta tó E Ft

13 H192 Dió tö rés Ala pít vány 362,0

13 H275 Ka pos vá ri Egyet. Eg.tud. Cent -
rum

3 672,1

14 2209 Fe hér gyar mat, Szat már-Be re gi
Kh.

25 358,0

14 2219 Nagy kál ló, M. Önk. Pszich.
Szakkh.

12 335,4

14 2224 Nyír egy há za, Jósa A. Me gyei Kh. 160 158,4

14 2230 Kis vár da, Fel sõ-Sza bol csi Kh. 27 175,3

14 2242 Má té szal ka, Te rü le ti Kór ház 23 011,2

15 2324 Szol nok, He té nyi G. M. Kh. 78 111,1

15 2377 Jász be rény, Er zsé bet Kh.-Ri. 13 463,5

15 2378 Kar cag, Ká tai Gá bor Kh.-Ri. 18 367,5

15 8002 MÁV Kór ház és Rend int.,
Szol nok

6 545,9

15 C338 Kun he gyes, Eü. Kht. 837,0

15 K126 Me zõ túr, V. Kh.-Ri. Eü. Szolg.
Kft.

5 698,7

16 2392 Bony hád, V. Kh.-Ri. 2 280,3

16 2425 Szek szárd, Ba las sa J. M.-i Kh. 77 005,3

16 4712 Dom bó vá ri Szent Lu kács Eü.
Kht.

18 034,1

16 A132 KIMMTA Ala pít vány, Zsib rik 447,7

17 2524 Cell dö mölk, Ke me nes al jai Kh. 5 119,6

17 2531 Sár vár, V. Kh.-Ri. 4 412,9

17 E966 Kör mend, Dr. Batt hy á nyi Kh.
Kft.

3 225,3

17 K472 Mar ku sovsz ky Vas Me gyei Kór -
ház

112 502,7

18 2535 Ajka, Ma gyar Imre Kór ház 21 579,9

18 2572 Veszp rém, Csol no ki F. M.
Kh.-Ri.

82 434,7

18 2586 Pápa, Gr. Es ter há zy Kh.-
Sza kamb.

13 999,1

18 2601 Far kas gye pû, M. Tü dõ gyógy int. 9 905,4

18 2611 Zirc, V. Er zsé bet Kh. 1 707,5

18 2893 Ba la ton fü red, Ál la mi Kór ház 24 105,4

18 B054 Al ko hol-Drog se gély Am bu lan cia 522,3

18 C149 Pan non Rep ro duk ci ós Int. Kft. 785,2

18 H505 Pa lo ta hosp Kft., Vár pa lo ta 3 274,8

18 K086 Dr. Deák J. Kh. Gyógy bar lang
Kft.

3 925,0

19 2703 Keszt hely, V. Kh.-Ri. 10 476,1

19 2734 Za la eger szeg, M-i jogú Kór ház 75 712,0

19 2747 Nagy ka ni zsa, V. Kh.-Ri. 40 621,2

19 H098 Hé víz, Szent A. Re u makh. Gyf.
Kht.

8 039,8

20 0711 Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let 834,8

Szol gál ta tó E Ft

20 0765 HT MEDICAL CENTER Kft. 1 037,8

20 2872 Bet hes da Gyer mek kór ház, Bp. 8 427,7

20 2873 Baj csy-Zsi linszky Kór ház, Bp. 68 336,1

20 2877 Heim Pál Gyer mek kór ház-
Rend.int.

34 213,9

20 2878 Szent Ist ván Szt. Lász ló Kh.-Ri. 113 466,1

20 2879 Jáhn Fe renc Dél-Pes ti Kh., Bp. 73 085,8

20 2880 Szent Já nos Kór ház-Ri., Bp. 92 541,3

20 2885 Szent Mar git Kór ház, Bp. 25 464,7

20 2886 Pé ter fy Sán dor U. Kór ház, Bp. 107 838,0

20 2887 Nyí rõ Gyu la Kór ház, Bp. 18 516,2

20 2889 Szent Imre Kór ház, Fõ vá ro si
Önk.

71 248,7

20 2890 Ká ro lyi Sán dor Kór ház, Bp. 36 977,8

20 2891 Uzso ki U. Kór ház, Bp. 100 840,3

20 2892 Vi seg rá di Re hab. SzKh. és
Gyógyf.

7 345,2

20 2896 Gott se gen György Orsz. Kard.
Int.

64 059,8

20 2897 OKTPI 32 703,1

20 2902 OPNI 15 040,1

20 2903 OITI 26 698,7

20 2906 ONKI 128 281,3

20 2907 ORFI 12 860,4

20 2910 OSEI 2 662,5

20 2913 OORI 17 473,9

20 2915 Sem mel we is Egye tem 267 687,8

20 4026 MAZSIHISZ, Bp. 7 936,0

20 5086 Ma gyar Hos pi ce Ala pít vány 386,7

20 5092 Bp-i Mód szer ta ni Szoc. Kp. és I. 1 783,9

20 6072 Bu da pes ti Szent Fe renc Kór ház 1 710,3

20 7990 Va das kert Ala pít vány 2 014,1

20 8213 Em ber ba rát Ala pít vány 1 523,2

20 8714 KAÁLI In té zet Kft. 5 597,3

20 B311 Min dent a be te ge kért Ala pítv. 1 226,0

20 B439 Vas út Egész ség ügyi Kht. 6 435,0

20 C030 Ste ri li tás Kft., XI. ker. 649,1

20 C069 Bu dai Ir gal mas Rend Kór ház Kht. 21 954,9

20 C247 For gács Int. Eü. Szolg. Bt.,
XX. k.

435,3

20 C278 Ke len Kór ház Kft. 303,0

20 E361 Se gély He lyett Esély Ala pítv. 1 131,7

20 H502 Bu dai Gyer mek kór ház és Ri. Kht. 1 860,5

20 H915 Bu dai Egész ség köz pont Kft. 6 635,1

20 K403 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont 130 105,9

Össze sen 4 870 000,0
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Kiegészítõ díjazásban részesülõ
járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók köre

(2007. december)

Szol gál ta tó E Ft

02 1113 Du na ve cse, Vá ro si Ön kor mány zat 1 175,5

02 B038 Bá csal má si Eü. Szolg. Kft. 1 816,4

02 E456 Kis kun ha las, Sem mel we is Kh.
Kht.

1 161,9

03 0668 VIS MEDICA Kft. 1 478,8

03 1191 Bé kés, V. Egy. Eü. Int. 3 729,9

03 1207 Gyo ma end rõd, Eü. és Szoc. Int. G. 1 758,1

03 H573 Szar va si Sza korv. Eü. Szolg. Kft. 2 933,6

04 1345 Ti sza új vá ros, V. Ri. 4 576,4

04 1355 Me zõ kö vesd Ri. 3 014,4

04 1391 Sá ros pa tak, V. Ri. 2 765,9

04 1400 Sze rencs, ESZEI 3 880,2

05 1444 Csong rád, Dr. Szar ka Ö. Egy. 
Eü. I.

1 950,5

05 B169 Kis te le ki Eü. Kht. 2 384,3

06 H059 Bics kei Eü. Közp. Szolg. Kft. 6 112,2

08 1710 Hajdú szo bosz ló, V. Egy. Eü. Int. 2 259,1

08 K450 Püs pök la dány, V. Egy. Eü. Int. 1 879,0

09 1842 He ves, V. Eü. Szolg. 1 923,4

09 3245 Fü ze sa bony, Eü. Köz pont 743,2

10 1883 Orosz lány, V. Sza korv. Ri. 3 555,2

10 E226 Do ro gi Szt. Bor bá la Kht. 2 886,4

12 1966 Aszód, Sza korv. Ri. 1 587,0

12 1980 Dr. Ha lász G. Sza korv. Ri., 
Da bas

6 794,5

12 1984 Du na ke szi Vá ros Sza korv. Ri. 2 904,9

12 1996 Gyöm rõ, Szak or vo si Ren de lõ int. 1 749,8

12 1999 Gö döl lõ, Tor may Ká roly Eü.
Közp.

3 692,1

12 2023 Mo nor Szak or vo si Ren de lõ int. 3 816,0

12 2027 Nagy ká ta, Sza korv. Ri. 2 698,0

12 2041 Pi lis vö rös vár, Sza korv. Ri. 2 764,4

12 2052 Szent end re, Egész ség ügyi Int. 4 194,3

12 2057 Szi get szent mik lós, Sza korv. Ri. 7 386,0

12 2090 Ve csé si Egész ség ügyi Szol gá lat 4 303,0

12 2103 Érd, Szak or vo si Ren de lõ in té zet 7 219,1

12 3041 Rác ke ve, Szak or vo si Ren de lõ int. 2 384,3

12 3370 Szob, Szak or vo si Ren de lõ 511,3

12 B305 Ve res egy ház, Misszió Eü. Kp.
Kht.

2 043,6

12 C613 Eu rop-Med Kft., Bu da örs 9 316,6

12 H199 Men For Care Kft. 3 532,1

13 3205 Barcs, Já ró be teg el lá tó In tézm. 1 761,2

Szol gál ta tó E Ft

13 A216 Fo nyód Eü. Kht. 2 645,5

15 2344 Kun szent már ton, Vá ro si Eü. Kp. 870,6

15 2372 Tö rök szent mik lós, Egy. Gy-M.
Int.

2 036,0

16 2436 Paks, Ren de lõ in té zet 2 521,8

19 2723 Len ti, Dr. He tés F. Sz. Ri. 1 283,5

Össze sen 130 000,0

A Kormány
344/2007. (XII. 19.) Korm.

rendelete

a Kistérségi Koordinációs Hálózatról

A Kor mány a te rü let- és fej lesz tés po li ti ka egyes szak -
politikai cél jai kis tér sé gi szin tû meg va ló su lá sá nak elõ se -
gí té sé re, az Alkot mány 35.  § (2) be kez dés ben ka pott ere -
de ti jog al ko tói jog kö ré ben, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) Az uni ós fej lesz té si for rá sok és a ha zai te rü le ti ala pú
tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak elõ se gí té sét, a kis tér sé gek
együtt mû kö dé si te vé keny sé gé nek fej lesz té sét, a hát rá nyos 
hely ze tû kis tér sé gek fel zár kó zá sá nak gyor sí tá sát a Kor -
mány a Kis tér sé gi Ko or di ná ci ós Há ló zat (a továb biak ban:
Há ló zat) mû köd te té sé vel lát ja el.

(2) A Há ló zat te vé keny sé gé nek fel ügye le tét a terület -
fejlesztésért és a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el. A mi nisz ter a Há ló zat
irá nyí tá sá nak jo gát – a 2.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
jog kö rök fenn tar tá sa mel lett – a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség (a továb biak ban: NFÜ) el nö ke út ján lát ja el.

2.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Há ló zat köz pon ti,
 regionális és kis tér sé gi szin tû fel ada ta it el lá tó szer ve ze tek -
re és sze mé lyek re.

(2) A mi nisz ter az 1.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
jog kö ré ben:

a) jó vá hagy ja a há ló zat nak az NFÜ el nö ke ál tal elõ ter -
jesz tett éves mun ka ter vét és be szá mo ló ját;

b) ál ta lá nos irány mu ta tást ad a Há ló zat mû kö dé sé vel
kap cso lat ban;
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c) be szá mo lót, je len tést, tá jé koz ta tót kér het a Há ló zat
mû kö dé sé vel, te vé keny sé gé vel, el lá tott fel ada ta i val kap -
cso lat ban.

(3) Az NFÜ el nö ke a ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada -
ta i nak el lá tá sa so rán együtt mû kö dik a Vi dék fej lesz té si
Tanács adói Há ló zat irá nyí tá sát vég zõ in téz mény veze -
tõivel.

A HÁLÓZAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Központi Fejlesztési Programiroda

3.  §

(1) A Há ló zat köz pon ti szer ve a Köz pon ti Fej lesz té si
Prog ram iro da, mely az NFÜ ke re tei kö zött mû kö dik.

(2) A Há ló zat köz pon ti ko or di ná ci ó já val kap cso la tos
fel ada to kat a Köz pon ti Fej lesz té si Prog ram iro da lát ja el,
mely e fel adat kör ében:

a) ko or di nál ja és össze han gol ja a mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré be tar to zó szak po li ti kai szem pon to kat és a Há ló -
zat ál tal el lá tott fel ada to kat;

b) ér té ke li és elem zi a Há ló zat mun ká ját;
c) el ké szí ti a Há ló zat éves mun ka ter vét, valamint elõ -

ké szí ti és dön tés re elõ ter jesz ti a há ló zat be szá mo ló ját;
d) elõ ké szí ti a Há ló zat egé szét érin tõ stra té gi ai dön té -

se ket.

Regionális hálózati igazgatók feladatai

4.  §

(1) Va la mennyi az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep -
ci ó ról  szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat ban meg ha -
tá ro zott ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban re gi o ná lis há ló za ti
igaz ga tó mû kö dik. A re gi o ná lis há ló za ti igaz ga tót fel ada -
tai el lá tá sá ban leg fel jebb 2 fõs tit kár ság se gí ti.

(2) A re gi o ná lis há ló za ti igaz ga tó ille té kességi te rü le tén 
gon dos ko dik a kis tér sé gi ko or di ná to ri há ló zat mû köd te té -
sé rõl. En nek ke re té ben fel ada tai kü lö nö sen:

a) fi gye lem mel kí sé ri, ér té ke li és se gí ti az ille té kességi
te rü le tén mû kö dõ a kis tér sé gi ko or di ná to rok e ren de let ben
fog lalt te vé keny sé gét; en nek ke re té ben köz ve tí ti a kis tér -
sé gi ko or di ná to rok felé a mi nisz té rium egyes szak po li ti ká -
já hoz, valamint a Kor mány te rü let po li ti ká já nak ér vé nye sí -
té sé hez szük sé ges in for má ci ó kat, tá jé koz tat ja õket a re gi o -
ná lis fej lesz té si ta ná csok, a tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a 
me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok ter ve zett in téz ke dé se i -
rõl és dön té se i rõl;

b) kap cso la tot tart a de kon cent rált ál lam igaz ga tá si és
szak mai szer ve ze tek kel, a tér sé gi köz igaz ga tá si, ér dek vé -
del mi, ci vil szer ve ze tek kel, valamint a tu do má nyos élet
sze rep lõ i vel;

c) a kis tér sé gi ko or di ná to rok köz re mû kö dé sé vel te rü -
let po li ti kai szem pont ból fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li az
adott ré gi ó ban a fej lesz té si prog ra mok és ter vek meg va ló -
su lá sát;

d) fi gye lem mel kí sé ri a ré gi ót érin tõ fej lesz té si for rá -
sok, te rü le ti ala pú tá mo ga tá sok pá lyá za ta it, a fo lya mat ban
levõ pá lyá za tok sor sát, út mu ta tást nyújt a pá lyá za to kon
való rész vé tel tá mo ga tá sá hoz, ösz tön zé sé hez;

e) a kis tér sé gi ko or di ná to rok ré szé re to váb bít ja, ille tõ -
leg össze gyûj ti tõ lük a kor mány za ti – kü lö nö sen a te rü let-,
gaz da ság- és in téz mény fej lesz té si, tá mo ga tá si rend sze rek -
kel össze füg gõ – te vé keny ség el lá tás ához, illetve vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat;

f) kis tér sé gi ko or di ná to rok ál tal ké szí tett je len té sek
alap ján elem zé se ket, be szá mo ló kat ké szít a Köz pon ti Fej -
lesz té si Prog ram iro da ré szé re;

g) együtt mû kö dik a Vi dék fej lesz té si Ta nács adói Há ló -
zat re gi o ná lis szin tû ve ze tõ i vel.

Kistérségi koordinátorok feladatai

5.  §

(1) A kis tér sé gek ben – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – kis tér sé gen ként egy kis tér sé gi ko or di ná tor mû -
kö dik.

(2) Két kis tér sé gi ko or di ná tor mû kö dik:
a) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról  szóló

311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott, a
te rü let fej lesz tés szem pont já ból hát rá nyos hely ze tû kis tér -
ség nek mi nõ sü lõ kis tér sé gek ben;

b) a mi nisz ter kü lön dön té se alap ján az egyes ki emelt
te rü let fej lesz té si és fej lesz tés po li ti kai cé lok meg va ló sí tá -
sá ban ér de kelt kis tér sé gek ese té ben.

(3) A kis tér sé gi ko or di ná tor az ille té kességi te rü le tén
kü lö nö sen az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) biz to sít ja a Kor mány te rü let po li ti ká já nak kis tér sé gi
szin ten való meg je le ní té sét;

b) a Vi dék fej lesz té si Ta nács adói Há ló zat szak em be re i -
vel kö zö sen, egy más sal egyez te tett fel adat meg osz tás ban
köz re mû kö dik a fej lesz té si pro jek tek azo no sí tá sá ban, elõ -
ké szí té sé ben és meg va ló sí tá suk tá mo ga tá sá ban;

c) a Vi dék fej lesz té si Ta nács adói Há ló zat szak em be re i -
vel kö zö sen, meg fe le lõ rend sze res ség gel, ügy fél szol gá la ti
na pot tart;

d) tá jé koz ta tást ad a fo lya mat ban levõ ha zai és kö zös -
sé gi pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl, a pá lyá za tok kal össze füg gõ
fi nan szí ro zá si kér dé sek rõl, a te rü let fej lesz té si kom pe ten -
ci á ba tar to zó el fo ga dott ter vek tar tal má ról;

e) kü lön fel ké rés alap ján ada to kat gyûjt a te rü let- és re -
gi o ná lis fej lesz tés meg ala po zá sá hoz, a fej lesz té si el kép ze -
lé sek ki dol go zá sá hoz;

f) a fej lesz té sek si ke res meg va ló sí tá sa ér de ké ben rend -
sze re sen tá jé koz tat ja a re gi o ná lis há ló za ti igaz ga tót a kis -
tér sé gi sze rep lõk tõl ér ke zõ ja vas la tok ról, kez de mé nye zé -
sek rõl, kér dé sek rõl;
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g) te rü let fej lesz té si szem pont ból fi gye lem mel kí sé ri és
ér té ke li az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv (a továb biak -
ban: ÚMFT) ope ra tív prog ram ja i nak meg va ló su lá sát,
valamint a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si for rá sok fel -
hasz ná lá sát;

h) fi gye lem mel kí sé ri a kis tér ség ben elõ ké szí ten dõ je -
len tõ sebb fej lesz té si pro jek te ket az öt let tõl annak meg -
valósításáig, köz re mû kö dik a pro jek tek ki dol go zá sá nak,
szük ség ese tén a pro jek tek át dol go zá sá nak ösz tön zé sé ben, 
szer ve zé si se gít sé get nyújt ezek ki dol go zá sá hoz, pá lyá za -
tok be nyúj tá sá hoz;

i) köz re mû kö dik a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek, a
több sé gi ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj do nú, illetve fej -
lesz té si ta nács ál tal ala pí tott, fej lesz tés sel fog lal ko zó gaz -
dál ko dó szer ve ze tek, valamint non pro fit szer ve ze tek, ön -
kor mány za ti szö vet sé gek, ka ma rák, or szá gos ki sebb sé gi
ön kor mány za tok kis tér sé get érin tõ prog ram ja i nak meg -
valósításában;

j) köz re mû kö dik a nem zet kö zi, ha zai és kis tér sé gi te rü -
let fej lesz té si for rá sok fel ku ta tá sá ban, azok ko or di nált fel -
hasz ná lá sá ban, a ki tû zött te rü let fej lesz té si cé lok sze rin ti
hasz no sí tá sá ban;

k) elõ re-, illetve ha la dék ta la nul jel zi a re gi o ná lis há ló -
za ti igaz ga tó nak a kis tér ség ben az élet kö rül mé nye ket be -
fo lyá so ló gaz da sá gi-tár sa dal mi, illetve kör nye ze ti konf lik -
tus hely ze tek ki ala ku lá sát;

l) éven te összeg zést ké szít a kis tér sé get érin tõ je len tõ -
sebb vál to zá sok ról, fej lesz té sek rõl.

A HÁLÓZAT MUNKATÁRSAINAK JOGÁLLÁSA

6.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel a Há ló -
zat mun ka tár sai te vé keny sé gü ket a re gi o ná lis fej lesz té si
ügy nök ség gel (a továb biak ban: RFÜ) kö tött, tel jes mun -
ka idõ ben tör té nõ fog lal koz ta tást ered mé nye zõ mun ka szer -
zõ dés alap ján lát ják el, ki vá lasz tá suk nyil vá nos pá lyá zat
út ján tör té nik. Az RFÜ biz to sít ja a há ló zat mun ka tár sa i nak 
az RFÜ egyéb szer ve ze ti egy sé ge i tõl való tel jes szak mai
füg get len sé gét.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt mun ka tár sak fog lal koz -
ta tá sá ról az RFÜ ál tal lét re ho zott pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság 
elõ ter jesz tése alap ján – az NFÜ el nö ké nek egyet ér té sé -
vel – az RFÜ ve ze tõ je dönt. A kis tér sé gi fej lesz té si ta nács,
illetve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás vé le ményt nyil vá nít
az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ kis tér sé gi ko or di ná tor
ki vá lasz tá sá val kap cso lat ban.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

7.  §

(1) A Há ló zat mun ka tár sa mun ka vég zés re irá nyuló
egyéb és to váb bi jog vi szonyt – tu do má nyos, ok ta tói, mû -

vé sze ti, lek to ri, szer kesz tõi, valamint jogi ol ta lom alá esõ
szel lem i te vé keny ség, to váb bá a köz ér de kû ön kén tes te vé -
keny ség ki vé te lé vel – csak a mun kál ta tói jog kör gya kor ló -
já nak en ge dé lyé vel lé te sít het.

(2) A Há ló zat mun ka tár sa nem foly tat hat olyan te vé -
keny sé get, nem ta nú sít hat olyan ma ga tar tást, amely hi va -
ta lá hoz mél tat lan, vagy amely pár tat lan, be fo lyás tól men -
tes te vé keny sé gét ve szé lyez tet né.

(3) A Háló zat mun ka tár sa párt ban tiszt sé get nem vi sel -
het, párt ne vé ben vagy ér de ké ben köz sze rep lést nem vál -
lal hat.

(4) A Háló zat mun ka tár sa és annak kö ze li hoz zá tar to zó -
ja nem le het:

a) me gyei köz gyû lés el nö ke, al el nö ke, fõ pol gár mes -
ter-he lyet tes, al pol gár mes ter;

b) fõ pol gár mes ter, pol gár mes ter;
c) he lyi ön kor mány za ti, ki sebb sé gi ön kor mány za ti,

illetve or szág gyû lé si kép vi se lõ;
d) a me gyei köz gyû lés hi va ta lá nak, a pol gár mes te ri hi -

va tal nak vagy a kör jegy zõ ség nek a köz tiszt vi se lõ je;
e) az ön kor mány za ti tár su lás vagy a több cé lú kis tér sé gi 

tár su lás ve ze tõ je vagy al kal ma zott ja;
f) a kis tér sé gi, tér sé gi, re gi o ná lis fej lesz té si ta nács,

valamint me gyei te rü let fej lesz té si ta nács mun ka szer ve ze -
té nek ve ze tõ je vagy al kal ma zott ja;

g) a leg utób bi vá lasz tá so kon a b)–c) pont sze rin ti tiszt -
sé gek je lölt je;

h) a leg utób bi kor mány za ti cik lus ban az a) pont sze -
rinti tiszt sé get be töl tõ sze mély.

(5) A Há ló zat mun ka tár sa és annak kö ze li hoz zá tar to zó ja:
a) nem le het pá lyá za tí ró, és pá lyá zó szer ve zet nek sem -

mi lyen há nyad ban köz ve tett vagy köz vet len tu laj do no sa,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, to -
váb bá pá lyá za tí ró, és pá lyá zó szer ve zet tel nem áll hat sem -
mi lyen mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szony ban;

b) nem ve het részt gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ je ként, vagy az zal fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi -
szony ban ál ló ként, vagy egyé ni vál lal ko zó ként, vagy ese ti
meg bí zás ként ille té kességi te rü le tén a fej lesz té si for rá sok
el nye ré sét le he tõ vé tevõ pá lyá zat írá sá ban;

c) nem áll hat az ille té kességi te rü le tén fej lesz té si for rá -
so kat el nyert (ked vez mé nye zett) szer ve zet tel tu laj do no si 
mun ka vi szony ban vagy mun ka vi szony ban, illetve mun ka -
vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban.

(6) Az össze fér he tet len hely ze tet az érin tett sze mély nek
annak fel me rü lé sé tõl szá mí tott leg ké sõbb 15 na pon be lül a 
mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak írás ban be kell je len te -
nie. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az érin tett sze mélyt
30 na pos ha tár idõ vel az össze fér he tet len ség meg szün te té -
sé re hív ja fel. A ha tár idõ ered mény te len el tel te, valamint
az össze fér he tet len ség fen ti ha tár idõ ben tör té nõ és az érin -
tett sze mély ön hi bá já ból be kö vet ke zett el ma ra dá sa ese tén
a munkál ta tói jo gok gya kor ló ja a mun ka vi szonyt azon na li
ha tállyal meg szün te ti.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A kis tér sé gi ko or di ná ci ós há ló zat az ÚMFT Ta nács -
adó Há ló zat és az Ön kor mány za ti és Tér sé gi Ko or di ná to ri
Há ló zat fel ada ta it ve szi át.

(3) A kis tér sé gi ko or di ná ci ós há ló zat te vé keny sé gé nek
tel jes körû meg kez dé sét köve tõen, 2008. már ci us 31-én
ha tá lyát vesz ti „Az ÚMFT Ta nács adó Há ló zat” prog ram -
ról, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv re gi o ná lis és he -
lyi szin tû pá lyá za ti tá mo ga tó rend sze ré rõl  szóló 15/2006.
(XII. 25.) MeHVM ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
345/2007. (XII. 19.) Korm.

rendelete

a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók,
kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat

és nagykockázatok fedezetéhez szükséges
tõkekövetelmény megállapításának szabályairól

és a kereskedési könyv vezetésének részletes
szabályairól  szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a be fek te té si
vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, valamint 
az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény 180.  §-a (1) be kez dé sé nek c), d) és
f) pont já ban, illetve a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál -
lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 235.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ók, koc ká -
zat vál la lá sok, a de vi za ár fo lyam koc ká zat és nagy koc ká za -
tok fe de ze té hez szük sé ges tõ ke kö ve tel mény meg ál la pí tá -
sá nak sza bá lya i ról és a ke res ke dé si könyv ve ze té sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm.

ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – a be fek te té si vál lal ko zás ra és a hi tel in -
té zet re (a továb biak ban együtt: in téz mény) ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki arra a be fek te té si
vál lal ko zás ra, amely ki zá ró lag a be fek te té si vál lal ko zá -
sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, valamint az ál ta luk
vé gez he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 2007. évi CXXXVIII.
tör vény 6.  §-ának e)–g) és i)–k) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó be fek te té si szol gál ta tá -
si te vé keny sé get vagy be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny -
sé get ki egé szí tõ szol gál ta tást vé gez.”

2.  §

Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. ál ta lá nos pi a ci koc ká zat: az ér ték pa pír egye di jel -

lem zõ i hez nem kap csol ha tó, ka mat szín vo nal vál to zás
vagy szé les körû rész vény pi a ci moz gás nyo mán be kö vet -
ke zõ ár fo lyam vál to zás koc ká za ta, ame lyet a ki bo csá tó te -
vé keny sé ge nem be fo lyá sol,

2. át vált ha tó ér ték pa pír: olyan ér ték pa pír, amely a ki -
bo csá tó ja ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint, tu laj do no -
sá nak egy ol da lú dön té se alap ján egy má sik ér ték pa pír ra,
ál ta lá ban a ki bo csá tó rész vé nyé re vál toz tat ha tó át,

3. bel sõ fe de ze ti ügy let: olyan po zí ció, amely tel je sen
vagy leg alább 80%-os mér ték ben el len té te lez egy nem-
 kereskedési köny vi po zí ci ót vagy több nem-ke res ke dé si
köny vi po zí ció együt te sét,

4. cre dit lin ked note (CLN): olyan ér ték pa pí ro sí tott hi -
tel de ri va tí va, amely ma gá ba fog lal egy nem tel je sí tés ko ri
cser eügy le tet (cre dit de fa ult swap),

5. del ta té nye zõ: az op ció alap já ul szol gá ló pénz ügyi
esz köz, áru vagy de vi za ár fo lya má nak (árá nak) egy pénz -
egy ség nyi vál to zá sa ha tá sá ra az op ció ér té ké ben be kö vet -
ke zõ vál to zást jel zõ mu ta tó szám,

6. de vi za: kül föl di pénz nem re  szóló kö ve te lés (pénz -
helyettesítõ esz köz, bank szám la- és egyéb pénz kö ve te lés)
és az arany,

7. egye di koc ká zat: az ér ték pa pír vagy szár maz ta tott
ügy let ese tén az ügy let alap ját ké pe zõ ér ték pa pír egye di
jel lem zõ i hez kap csol ha tó ár fo lyam vál to zás koc ká za ta,

8. el sõd le ges for gal ma zó: az Ál lam adós ság Ke ze lõ
Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság gal
(a továb biak ban: ÁKK Zrt.) el sõd le ges for gal ma zói szer -
zõ dést kö tött in téz mény,

9. el szá mo lá si nap: tõzs dei ügy le tek ese té ben az a nap,
ame lyen az el szá mo ló ház el szá mo lá sok le bo nyo lí tá sá ra
nyit va áll, de vi za ügy le tek és de vi zá ban meg ha tá ro zott
ügy le tek ese té ben az a nap, ami kor a Ma gyar Nem ze ti
Bank ár fo lya mot je gyez, tõzs dén kí vü li ügy le tek ese té ben
az a nap, ame lyet a szer zõ dés ilyen nek ha tá roz meg, illetve 
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en nek hi á nyá ban az adott piac szok vá nyá nak meg fe le lõ
nap,

10. el szá mo ló ár: a ke res ke dés he lyén az irány adó sza -
bály za tok nak meg fele lõen – a ha tár idõs ügy le tek tár gyát
ké pe zõ pénz ügyi esz köz re ke res ke dé si na pon ként – meg -
ál la pí tott és nyil vá nos ság ra ho zott pi a ci ér ték, amely a
napi ár fo lyam-ala ku lás ból adó dó pénz ügyi kö te le zett sé -
gek és kö ve te lé sek ki szá mí tá sá nak alap já ul szol gál,

11. Fel ügye let: a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te,

12. gam ma: az op ció alap já ul szol gá ló pénz ügyi esz -
köz, áru vagy de vi za ár fo lya má nak egy pénz egy ség nyi
vál to zá sa ha tá sá ra az op ció del tá já ban be kö vet ke zõ vál to -
zást jel zõ mu ta tó szám,

13. ha tár idõs szer zõ dés név ér té ke: a ha tár idõs szer zõ -
dés alap já ul szol gá ló esz köz mennyi sé gé nek és szer zõ dé -
ses árá nak a szor za ta,

14. hát ra lé võ át la gos fu tam idõ: fix ka ma to zá sú köt vé -
nyek ese tén az egyes ki fi ze té se kig hát ra lé võ idõ tar tam nak
a – ki fi ze té sek le já ra tig szá mí tott ho zam mal disz kon tált je -
len ér té ké nek a köt vény ár fo lya má hoz vi szo nyí tott ará nyá -
val – sú lyo zott át la ga. Vál to zó ka ma to zá sú köt vé nyek ese -
tén az át la gos hát ra lé võ fu tam idõ a kö vet ke zõ ka mat meg -
ál la pí tá sig hát ra lé võ idõ tar tam mal egyen lõ [du ra ti on],

15. hi tel de ri va tí va: a Hkr.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,

16. hi te le zé si koc ká zat nél kü li köt vény: olyan hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, amely nek ki bo csá tó ja a hi -
te le zé si koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö ve tel mé nyé rõl
 szóló jog sza bály (a továb biak ban: Hkr.) elõ írásai sze rint
0%-os koc ká za ti sú lyo zás alá esik,

17. ho zam gör be: az ál lam pa pí rok ho za má nak és le já ra -
tá nak össze füg gé sét ki fe je zõ függ vény,

18. je len tõ sen di ver zi fi kált in dex: olyan in dex, amely -
ben egy ér ték pa pír rész ará nya sem ha lad ja meg a 20%-ot,
valamint a leg na gyobb rész aránnyal ren del ke zõ öt ér ték -
pa pír együt tes rész ará nya nem ha lad ja meg a 60%-ot az in -
de xen be lül,

19. jö võ be li pénz áram lás je len ér té ke: a pénz áram lás
disz kon tált ér té ke. A disz kon tá lás hoz a ho zam gör bé nek a
pénz áram lás ese dé kes sé gé ig hát ra lé võ idõ tar tam hoz tar to -
zó ka mat lá bát kell al kal maz ni,

20. ki egyen lí tett po zí ció: a hosszú és rö vid po zí ci ók ab -
szo lút ér té ke kö zül a ki sebb,

21. koc káz ta tott ér ték mód szer: a pi a ci koc ká za tok mé -
ré sé nek olyan mód sze re, amely adott va ló szí nû sé gi szin -
ten (kon fi den cia) és idõ in ter val lum ban ha tá roz za meg egy
port fó lió pi a ci ér té ké nek vár ha tó ma xi má lis vesz te sé gét
[va lue at risk, VAR],

22. le já ra tig szá mí tott ho zam: az a ka mat láb, amely
mel lett a fix ka ma to zá sú köt vény hát ra lé võ ki fi ze té se i nek
(disz kon tált) je len ér té ke egyen lõ a köt vény ár fo lya má val.
Vál to zó ka ma to zá sú köt vé nyek ese tén a köt vény ho za mát
az zal a fel té te le zés sel kell meg ha tá roz ni, hogy a tõke a kö -
vet ke zõ ka mat fi ze tés kor vá lik ese dé kes sé,

23. mi nõ sé gi köt vény:

a) olyan köt vény, amely nek ki bo csá tó ját el is mert kül sõ 
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet be fek te té si fo ko za tú nak mi nõ sí tet -
te és be ve zet ték egy sza bá lyo zott pi ac ra vagy egy el is mert
tõzs dé re, vagy

b) köz pon ti kor mány ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált
olyan köt vény, köz pon ti bank, nem zet kö zi szer ve zet, mul -
ti la te rá lis fej lesz té si bank, EGT-ál lam re gi o ná lis kor -
mány a vagy he lyi ön kor mány za ta ál tal ki bo csá tott olyan
köt vény, in téz mény ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált olyan
köt vény, vál lal ko zás ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált olyan
köt vény, amely a Hkr. alap ján a szten derd mód szer te kin -
te té ben 20 vagy 50%-os koc ká za ti sú lyo zást kap hat,

24. mo dell ala pú ára zás: olyan ér té ke lés, ahol az ára -
zás re fe ren cia ada tok hoz tör té nõ vi szo nyí tás sal, pi a ci ada -
tok alap ján ext ra po lá lás sal vagy egyéb szá mí tás sal tör té -
nik,

25. nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let: a Hkr.-ben meg ha tá -
ro zott fo ga lom,

26. net tó sí tá si meg álla po dás: a part ner nem tel je sí té sé -
nek koc ká za tát csök ken tõ, a Fel ügye let ál tal el fo ga dott
mó don kö tött, biz to sí ték kal fe de zett olyan szer zõ dé si ki -
kö tés vagy kü lön meg álla po dás, amely sze rint

a) a biz to sí ték azon na li ha tállyal és fel té tel nél kül ér vé -
nye sít he tõ,

b) a meg ha tá ro zott pénz ügyi mû ve le tek bõl ere dõ kö ve -
te lé sek jog alap ja azo nos,

c) a kö ve te lé se ket a szer zõ dés fenn ál lá sa alatt meg ha tá -
ro zott idõ kö zön ként el szá mol ják, és

d) az el szá mo lást köve tõen fenn ma ra dó kö te le zett ség
a továb biak ban az új net tó összeg re szól,

27. op ci ós utal vány: olyan ér ték pa pír, amely annak le -
já ra tá ig vagy le já ra ta kor – meg ha tá ro zott ér té ken – az ér -
ték pa pír ban meg ha tá ro zott pénz ügyi esz köz, de vi za vagy
áru meg szer zé sé re biz to sí t jo got [war rant],

28. part ner koc ká za ti súly: a Hkr. sze rin ti koc ká za ti súly,

29. pi a ci ára kon tör té nõ ér té ke lés: a po zí ci ók leg alább
napi rend sze res ség gel tör té nõ ér té ke lé se könnyen hoz zá -
fér he tõ, sem le ges for rás ból szer zett záró árak alap ján,

30. re fe ren cia kö te le zett ség: a hi tel de ri va tí va szer zõ -
dés ben rög zí tett ki bo csá tó azon kö te le zett sé ge, amely a hi -
tel ese mény be kö vet ke zé sé nek, a ki fi ze tés össze gé nek
vagy a le szál lí tan dó esz köz nek a meg ha tá ro zá sá ra szol gál,

31. repó ügy let ka mat lá ba: a repó ügy let fe lek ál tal
meg ha tá ro zott ka mat lá ba, illetve ha ilyen nincs, az ér ték -
pa pír azon na li és ha tár idõs árá nak szá za lé kos el té ré sé bõl
szá mít ha tó éves ka mat láb,

32. tel jes ho zam cse re-ügy let: a Hkr.-ben meg ha tá ro -
zott fo ga lom,

33. tõzs dén kí vü li azon na li ügy let: az ügy let kö tést kö -
ve tõ leg fel jebb 5 el szá mo lá si na pon be lül, de vi za ügy let
ese tén 2 el szá mo lá si na pon be lül tel je sí tett ügy let,

34. tõzs dén kí vü li ha tár idõs és op ci ós ügy let, swap ügy -
let, fe de ze ti ügy let: a szám vi tel rõl  szóló jog sza bály sze rint
meg ha tá ro zott fo gal mak,
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35. üz le ti nap: az a nap, ame lyen az in téz mény pénz -
ügyi szol gál ta tá si, be fek te té si szol gál ta tá si, ille tõ leg áru -
tõzs dei szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez,

36. vega: az op ció alap já ul szol gá ló pénz ügyi esz köz,
áru vagy de vi za vo la ti li tá sá nak egy szá za lék pon tos vál to -
zá sa ha tá sá ra az op ció ér té ké ben be kö vet ke zõ vál to zást
jel zõ mu ta tó szám,

37. vo la ti li tás: a ho zam vál to zé kony sá gát mérõ, szó rás
jel le gû mu ta tó szám.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A ke res ke dé si könyv be be so rolt pénz ügyi esz -

kö zök ér té ke lé sé nek meg kell fe lel nie az e ren de let ben elõ -
írt ér té ke lé si el vek nek és az azok hoz kap cso ló dó ér té ke lé si 
el já rá sok nak.

(2) A ke res ke dé si szán dék kal tar tott po zí ci ók ra a kö vet -
ke zõ kö ve tel mé nyek vo nat koz nak:

a) az in téz mény ügy ve ze té sé nek a po zí ci ók tar tá si pe -
riódusának vár ha tó hosszát is tar tal ma zó ke res ke dé si stra -
té gi át kell el fo gad nia;

b) az in téz mény nek ren del kez nie kell a po zí ci ók ak tív
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bály zat tal, amely tar tal maz za a

ba) ke res ke dés ke re té ben fel ve he tõ po zí ció tí pu sát,
bb) po zí ci ós kor lá tok meg ál la pí tá sát és e kor lá tok meg -

fe le lõ sé gé nek fel ügye lé sét,
bc) meg ál la pí tott kor lá to kon és stra té gi án be lü li sza bad 

po zí ció ke ze lés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sát a ke res ke dõk
szá má ra,

bd) po zí ci ók ügy ve ze tés nek tör té nõ je len té si kö te le -
zett sé gét,

be) a po zí ci ók – a pi a ci in for má ci ós for rá sok igény be -
vé te lé vel tör té nõ – fo lya ma tos fel ügye lé sét (mely nek ke re -
té ben ér té ke lik a po zí ci ók pi ac ké pes sé gét vagy fe de ze ti
ügy let be von ha tó sá gát); és

c) az in téz mény nek ren del kez nie kell a po zí ci ók nak az
in téz mény ke res ke dé si stra té gi á já val való össz hang ját biz -
to sí tó irány mu ta tá sok kal, ame lyek elõ ír ják a for ga lom és a
ke res ke dé si könyv po zí ci ó i nak nyo mon kö ve té sét is.

(3) Az in téz mény nek a koc ká za tok vál la lá sa kor a meg -
bíz ha tó mû kö dés és a min den ko ri fi ze tõ ké pes ség (szol -
ven cia) fo lya ma tos biz to sí tá sát figye lembe kell ven nie.”

4.  §

Az R. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az in téz mény – a tõ ke kö ve tel mény meg ha tá ro zá sa
cél já ból – a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott pénz ügyi
esz kö zök po zí ci ó it min den üz le ti na pon az 5–7.  §-ok ban
meg ha tá ro zot tak sze rint kö te les ér té kel ni. A pru dens és
meg bíz ha tó ér té ke lés biz to sí tá sa ér de ké ben az in téz mény
a 13. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek

meg fe le lõ rend sze re ket és el len õr zé si me cha niz mu so kat
ala kít ki és tart fenn.”

5.  §

Az R. 5.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A Ma gyar Ál lam ál tal bel föl dön ki bo csá tott ál lam -
pa pí ro kat az ÁKK Zrt. ál tal nyil vá nos ság ra ho zott re fe ren -
cia ár fo lya mon kell ér té kel ni.”

6.  §

Az R. 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A nem fo rint ban de no mi nált pénz ügyi esz kö zök
net tó po zí ci ó it az MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár -
fo lya mon kell ér té kel ni.”

7.  §

(1) Az R. 9.  §-át meg elõ zõ cím és a 9.  § (1) be kez dé sé -
nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A pénzügyi eszköz nettó pozíciójának meghatározása

9.  § (1) Az in téz mény nél az azo nos jo go kat meg tes te sí tõ 
ér ték pa pí rok, valamint az azo nos pénz ügyi esz köz re és le -
já rat ra  szóló ha tár idõs ügy le tek, op ci ók, op ci ós utal vá -
nyok hosszú po zí ci ó i nak a rö vid po zí ci ók kal, illetve rö vid
po zí ci ó i nak a hosszú po zí ci ók kal szem be ni több le te az
adott pénz ügyi esz köz net tó po zí ci ó ja.”

(2) Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az in téz mény net tó sít hat ja a pénz ügyi esz köz ben
meg lé võ mér leg sze rin ti hosszú (rö vid) po zí ci ó ját a mér le -
gen kí vü li – szár maz ta tott – ügy let alap já ul szol gá ló pénz -
ügyi esz köz ben meg lé võ rö vid (hosszú) po zí ci ó já val
szem ben, valamint a mér le gen kí vü li – ugyan azon ala pul
szol gá ló esz köz ben meg lé võ – hosszú és rö vid po zí ci ó kat
egy más sal szem ben, ha:

a) az ér ték pa pí rok ki bo csá tói, a név le ges ka mat láb, a
le já rat idõ pont ja meg egyez nek, és

b) az ér ték pa pí rok ugyan azon de vi zá ban de no mi nál tak.”

8.  §

Az R. a 9.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 9/A.  §-sal 
egé szül ki:

„Belsõ fedezeti ügyletek

9/A.  § (1) A ke res ke dé si köny vi tõ ke kö ve tel mény meg -
ha tá ro zá sá hoz a bel sõ fe de ze ti ügy le tek bõl ere dõ po zí ci ók
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ak kor is mer he tõk el, ha azo kat ke res ke dé si szán dék kal
tart ják, és tel je sül nek a 3.  § (2) be kez dé sé ben és a 13. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott fel té te lek.

(2) A bel sõ fe de ze ti ügy le tek bõl ere dõ po zí ci ók (1) be -
kez dés sze rin ti el is me ré se so rán az aláb bi té nye zõ ket kell
figye lembe ven ni:

a) a bel sõ fe de ze ti ügy let alap ve tõ cél ja nem a tõ ke kö -
ve tel mény csök ken té se,

b) a bel sõ fe de ze ti ügy le tet do ku men tál ni kell, és kü lön
bel sõ jó vá ha gyá si és el len õr zé si el já rá sok alap ján köt he tõ,

c) a bel sõ ügy le tet pi a ci fel té te lek kel kell le bo nyo lí ta ni,

d) a bel sõ fe de ze ti ügy let ál tal ge ne rált pi a ci koc ká zat
je len tõs ré szét di na mi kus mó don kell ke zel ni a ke res ke dé -
si könyv ben az en ge dé lye zett kor lá tok kö zött, azaz az ügy -
let koc ká za tát nem le het vál to zat lan mér ték ben a le já ra tig
fel vál lal ni,

e) a bel sõ ügy le te ket meg fe le lõ sza bály zat ban meg ha -
tá ro zott mó don kell el len õriz ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rást a
bel sõ fe de ze ti ügy let nem ke res ke dé si köny vi ol da lá ra vo -
nat ko zó tõ ke kö ve tel mé nyek sé rel me nél kül kell alkal -
mazni.

(4) Az (1)–(3) be kez dés tõl el té rõ en, ha az in téz mény a
ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott hi tel de ri va tí va fel -
hasz ná lá sá val a ke res ke dé si könyv ben nem sze rep lõ hi tel -
koc ká za ti ki tett sé gét – bel sõ fe de ze ti ügy let tel – fe de zi, a
tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sá nak szem pont já ból a ke res ke -
dé si köny vön kí vü li koc ká zat ab ban az eset ben te kint he tõ
fe de zett nek, ha az in téz mény a ke res ke dé si könyv ben nem
sze rep lõ koc ká zat te kin te té ben a Hkr.-ben meg ha tá ro zott
hi tel koc ká za ti fe de zet ként el is mer he tõ hi tel de ri va tí vát vá -
sá rol. Ha a har ma dik fél ál tal nyúj tott hi tel koc ká za ti fe de -
zet ként el is mer he tõ hi tel de ri va tí vát meg vá sá rol ják, és a
tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sá nak cél já ból el is me rik a ke res -
ke dé si köny vön kí vü li koc ká zat fe de ze te ként, sem a bel sõ, 
sem a kül sõ hi tel de ri va tí va-fe de ze tet nem le het a ke res ke -
dé si könyv ben nyil ván tar ta ni a tõ ke kö ve tel mény szá mí tá -
sá nak cél já ból.”

9.  §

Az R. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az in téz mény nek a ke res ke dé si könyv ve ze té sé re
és a tõ ke kö ve tel mény meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó an bel sõ 
sza bály za tot kell ké szí te nie. Az in téz mény nek do ku men -
tál nia kell a sza bály zat be tar tá sát és ezt a bel sõ el len õr zés -
nek rend sze re sen meg kell vizs gál nia.”

10.  §

Az R. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § (1) A (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel a ke -
res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott pénz ügyi esz kö zök tõ -
ke kö ve tel mé nye:

a) a 14–25.  § sze rint ki szá mí tan dó po zí ció koc ká zat,
b) a 27.  § sze rint ki szá mí tan dó nyit va szál lí tá si koc ká zat,
c) a 30.  § sze rint ki szá mí tan dó el szá mo lá si koc ká zat,
d) a 33.  § sze rint ki szá mí tan dó part ner koc ká zat, és
e) a 38.  § sze rint ki szá mí tan dó nagy koc ká zat

tõ ke kö ve tel mé nyé nek össze ge.
(2) Az in téz mény a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott 

pénz ügyi esz kö zök tõ ke kö ve tel mé nyét a Hkr.-ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint szá mít hat ja ki, ha

a) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ói elõ -
jel tõl füg get len össz ér té ké nek a tel jes te vé keny sé gé ben
mért po zí ci ók elõ jel tõl füg get len össz ér té ké hez mért ará -
nya ál ta lá ban nem ha lad ja meg az 5%-ot, és so ha sem ha -
lad hat ja meg a 6%-ot, valamint

b) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ó i nak
elõ jel tõl füg get len össz ér té ke ál ta lá ban nem ha lad ja meg a
ti zen öt mil lió eu rót vagy az annak meg fe le lõ össze get, és
so ha sem ha lad hat ja meg a húsz mil lió eu rót vagy az annak
meg fe le lõ össze get.

(3) Az in téz mény nek az üz le ti te vé keny sé ge egé szé ben
vál lalt de vi za ár fo lyam-koc ká za tá nak fe de ze té hez az e ren -
de let 39–42.  §-a sze rint ki szá mí tott tõ ke kö ve tel mény nek
meg fe le lõ mér té kû sza va to ló tõ ké vel kell ren del kez nie.

(4) Az in téz mény nek az üz le ti te vé keny sé ge egé szé ben
vál lalt áru koc ká za tá nak fe de ze té hez az e ren de let
34–37.  §-a sze rint ki szá mí tott tõ ke kö ve tel mény nek meg -
fe le lõ mér té kû sza va to ló tõ ké vel kell ren del kez nie.

(5) Ha az in téz mény a tõ ke kö ve tel ményt a Fel ügye let
ál tal jó vá ha gyott bel sõ mo dell alap ján ha tá roz za meg, ak -
kor a tõ ke kö ve tel mény ki szá mí tá sa kor a 43–46.  §-ban fog -
lal ta kat is figye lembe kell ven ni.”

11.  §

Az R. 13.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Ha a Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se, illetve a Tpt.
181/A.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zá sok mind -
egyi ke EGT-ál lam ban be jegy zett in téz mény, ak kor a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rá so kat ki zá ró lag az
aláb bi fel té te lek egy ide jû tel je sü lé se ese tén le het al kal -
maz ni:

a) a sza va to ló tõ ké nek a Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se,
illetve a Tpt. 181/A.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti vál lal -
ko zá sok kö zöt ti meg fe le lõ meg osz tá sa biz to sí tott;

b) sza bá lyo zá si, jogi vagy szer zõ dé ses fel té tel le he tõ vé 
te szi a pénz esz kö zök át cso por to sí tá sát; és

c) annak a vál lal ko zás nak, amely re az össze vont ala pú
fel ügye let ki ter jed, egye di ala pon is meg kell fe lel nie a
szék he lye sze rin ti or szág tõ ke kö ve tel mény re vo nat ko zó
sza bá lyo zá sá nak.”
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12.  §

Az R. 15.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az in téz mény a 3. szá mú mel lék let sze rin ti táb lá zat
meg fe le lõ so ra i ba be so rol ja a köt vé nyek net tó po zí ci ó it,
majd meg szo roz za azo kat a táb lá zat ban ta lál ha tó sú lyok -
kal.”

13.  §

Az R. a 17.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
17/A.  §-sal egé szül ki:

„Kockázat a kockázatot átvevõ szempontjából

17/A.  § (1) A hi tel koc ká za tot vál la ló fél ál ta lá nos pi a ci
koc ká za ta tõ ke kö ve tel mé nyé nek ki szá mí tá sá hoz a hi tel -
de ri va tí va szer zõ dés ben sze rep lõ elvi fõ össze get kell hasz -
nál ni. A tel jes ho zam cse re-ügy let ki vé te lé vel az egye di
po zí ció koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek ki szá mí tá sa kor az
ügy let le já ra ta he lyett a hi tel de ri va tí va szer zõ dés le já ra tát
kell ala pul ven ni. A po zí ci ó kat a (2)–(8) be kez dés ren del -
ke zé sei sze rint kell meg ha tá roz ni.

(2) A tel jes ho zam cse re-ügy let bõl adó dó kö ve te lést az
egye di és az ál ta lá nos po zí ció koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé -
nek meg ál la pí tá sá nál hosszú, a kö te le zett sé get rö vid po zí -
ci ó ként kell figye lembe ven ni. A kö te le zett ség nek egye di
po zí ció koc ká za ta nincs.

(3) A nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let nek ál ta lá nos pi a ci
koc ká za ta nincs. Az egye di koc ká zat cél já ból az in téz -
mény nek szin te ti kus hosszú po zí ci ót kell rög zí te nie a re fe -
ren cia in téz mény ügy le té ben, ki vé ve, ha a szár maz ta tott
ter mék el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té sé -
vel ren del ke zik, és meg fe lel a mi nõ sé gi köt vény fel té te le i -
nek, amely eset ben a szár maz ta tott esz köz ben hosszú po zí -
ci ót kell rög zí te ni. Ha a ter mék alap ján ka mat fel ár- vagy
ka mat ki fi ze tés ese dé kes, eze ket a pénz áram lá so kat az ál -
lam köt vé nyek nél elvi po zí ci ó ként kell fel tün tet ni.

(4) Egy adós ra vo nat ko zó CLN sa ját ál ta lá nos pi a ci
koc ká za tá ban ka mat láb koc ká za tú ter mék ként ké pez
hosszú po zí ci ót. Az egye di koc ká za tot il le tõ en szin te ti kus
hosszú po zí ció kép zõ dik a re fe ren cia in téz mény egyik ügy -
le té ben. To váb bi hosszú po zí ció ke let ke zik a CLN ki bo -
csá tó já nál. Ha egy CLN el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer -
ve zet mi nõ sí té sé vel ren del ke zik, és meg fe lel a mi nõ sé gi
köt vény fel té te le i nek, ak kor a CLN egye di koc ká za tá nak
meg fe le lõ hosszú po zí ci ót kell rög zí te ni.

(5) A CLN ki bo csá tó já nak egye di koc ká za tá ban fenn -
álló hosszú po zí ci ón túl me nõ en egy ará nyos vé del met
nyúj tó, több adós ra vo nat ko zó CLN min den re fe ren cia in -
téz mény nél po zí ci ót ké pez, és az ügy let tel jes elvi össze ge
a re fe ren cia in téz mé nyek kel kap cso la tos egyes koc ká za -
tok nak a tel jes elvi összeg hez való ará nyá ban osz lik meg a
po zí ci ók kö zött. Ab ban az eset ben, ha egy re fe ren cia in téz -
mény nek egy nél több ügy le te vá laszt ha tó, a leg ma ga sabb
koc ká za ti sú lyo zá sú ügy let ha tá roz za meg az egye di koc -

ká za tot. Ha egy több adós ra vo nat ko zó CLN el is mert kül -
sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té sé vel ren del ke zik, és
meg fe lel a mi nõ sé gi köt vény fel té te le i nek, ak kor a CLN
egye di koc ká za tá nak meg fe le lõ hosszú po zí ci ót kell rög zí -
te ni.

(6) Az elsõ nem tel je sí tés kor le hív ha tó hi tel de ri va tí va
ko sár (first-as set-to-de fa ult bas ket) az elvi fõ össze get il le -
tõ po zí ci ót ké pez a ko sár ba tar to zó mind egyik re fe ren cia -
in téz mény egy-egy ügy le té ben. Ha a hi tel ese ménnyel kap -
cso la tos ma xi má lis ki fi ze tés mér té ke ala cso nyabb, mint az 
elõ zõ mon dat ban sze rep lõ mód szer sze rin ti tõ ke kö ve tel -
mény, ak kor a ma xi má lis ki fi ze tés össze ge te kint he tõ az
egye di koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek.

(7) A má so dik nem tel je sí tés kor le hív ha tó hi tel de ri va tí -
va ko sár (se cond-as set-to-de fa ult bas ket) az elvi fõ össze -
get il le tõ po zí ci ót ké pez a ko sár ba tar to zó mind egyik re fe -
ren cia in téz mény ügy le té nél a leg ala cso nyabb egye di koc -
ká za ti tõ ke kö ve tel ménnyel bíró re fe ren cia in téz mény ki vé -
te lé vel. Ha a hi tel ese ménnyel kap cso la tos ma xi má lis ki fi -
ze tés mér té ke ala cso nyabb, mint a (6) be kez dés elsõ mon -
da tá ban sze rep lõ mód szer sze rin ti tõ ke kö ve tel mény, ak kor 
ez az összeg te kint he tõ az egye di koc ká zat tõ ke kö ve tel mé -
nyé nek.

(8) Ha az elsõ vagy má so dik nem tel je sí tés kor le hív ha tó
hi tel de ri va tí va ko sár el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve -
zet mi nõ sí té sé vel ren del ke zik, és meg fe lel a mi nõ sé gi köt -
vény fel té te le i nek, ak kor a koc ká zat át ve võ jé nek csak a
szár maz ta tott esz köz mi nõ sí té sét tük rö zõ egye di koc ká -
zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel ményt kell ki szá mí ta nia.”

14.  §

Az R. az e ren de let tel meg ál la pí tott 17/A.  §-át köve tõen
a kö vet ke zõ cím mel és 17/B.  §-sal egé szül ki:

„Kockázat a kockázatot átadó szempontjából

17/B.  § A hi tel koc ká za tot át adó fél szem pont já ból a po -
zí ci ó kat a koc ká za tot át ve võ vel szim met ri ku san ha tá roz -
zák meg, ki vé ve CLN-t, és nem ered mé nyez rö vid po zí ci ót 
a ki bo csá tó nál. Ha egy adott idõ pont ban olyan vé te li op ció 
me rül fel, amely nél a kö té si ár fo lyam elõ re meg ha tá ro zott
idõ pont ban emel ke dik, ak kor az az idõ pont te kin ten dõ a
vé de lem le já ra tá nak. Az n-edik nem tel je sí tés kor le hív ha tó
hi tel de ri va tí vák ese tén a koc ká za tot át adók el len sú lyoz -
hat ják az ala pul szol gá ló esz kö zök n–1 ré szé re vo nat ko zó
egye di koc ká za tot, azaz azon n–1 esz kö zök nél, ame lyek -
nek a leg ala cso nyabb az egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ -
ke kö ve tel mé nye.”

15.  §

(1) Az R. 19.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az egye di koc ká zat tõ ke -
kö ve tel mé nye az in téz mény össze sí tett brut tó rész vény po -
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zí ci ó já nak a 2%-a, amennyi ben az in téz mény rész vény -
port fó li ó ja meg fe lel az aláb bi fel té te lek nek:]

„a)  a rész vé nye k nem olyan ki bo csá tók rész vé nyei,
akik vagy ame lyek a 3. szá mú mel lék let sze rin ti 8 vagy
12%-os tõ ke kö ve tel mény hez so rolt köt vé nye ket bo csá tot -
tak ki, vagy ame lyek re csak ga ran cia vál la lás  miatt vo nat -
ko zik ala cso nyabb tõ ke kö ve tel mény,”

(2) Az R. 19.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az egye di koc ká zat tõ ke -
kö ve tel mé nye az in téz mény össze sí tett brut tó rész vény po -
zí ci ó já nak a 2%-a, amennyi ben az in téz mény rész vény -
port fó li ó ja meg fe lel az aláb bi fel té te lek nek:]

„c)  a rész vé nye ket egy el is mert tõzs dé re be ve zet ték és
sze re pel nek a tõzs de hi va ta los in de xé ben.”

16.  §

Az R. a 24.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
24/A.  §-sal egé szül ki:

„A hitelderivatívával fedezett kereskedési könyvi
pozíciók egyedi kockázatának tõkekövetelménye

24/A.  § (1) A tõ ke kö ve tel mény szá mí tás so rán a hi tel de -
ri va tí vá val biz to sí tott vé de lem a (2)–(7) be kez dé sek ben
le írt mó don ve he tõ figye lembe.

(2) A tel jes be szá mí tás ak kor al kal maz ha tó, ha az alap
és a fe de ze tül szol gá ló po zí ció ér té ke min dig el len té tes irá -
nyú, és

a) a két po zí ció tel je sen azo nos esz kö zök bõl áll, vagy
b) a hosszú kész pénz-po zí ci ót tel jes ho zam cse re-ügy -

let fe de zi (vagy for dít va), valamint a re fe ren cia kö te le zett -
ség és az ala pul szol gá ló kész pénz-po zí ció pon to san il -
lesz ked nek egy más hoz. (A cse re ügy let le já ra ta kü lön böz -
het az ala pul szol gá ló kész pénz-po zí ció le já ra tá tól.)

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a po zí ció
egyik ol da lá ra sem kell az egye di koc ká za ti tõ ke kö ve tel -
ményt al kal maz ni.

(4) 80%-os el len té te le zést kell al kal maz ni, ami kor a két
po zí ció ér té ke min dig el len té tes irány ban mo zog és
amennyi ben pon tos meg fe le lés áll fenn a re fe ren cia kö te -
le zett sé get, a hi tel de ri va tí va és a re fe ren cia kö te le zett ség
le já ra tát, valamint az ala pul szol gá ló ki tett ség de vi za ne -
mét il le tõ en. Ezen kí vül a hi tel de ri va tí va-szer zõ dés fõ jel -
leg ze tes sé gei nem okoz hat ják a hi tel de ri va tí va ár moz gá -
sá nak a kész pénz-po zí ció ár moz gá sa i tól való je len tõs mér -
té kû el té ré sét. Az ügy let koc ká zat át ru há zá sá nak mérté -
kéig 80%-os egye di koc ká za ti el len té te le zést kell al kal -
maz ni az ügy let ma ga sabb tõ ke kö ve tel mé nyû ol da lá ra,
míg a má sik ol da lon az egye di koc ká zat  miatti kö ve tel mé -
nyek ér té ke nul la.

(5) Rész le ges be szá mí tás al kal maz ha tó, ha a két po zí ció 
ér té ke ál ta lá ban el len té tes irány ban vál to zik. Ilyen nek mi -
nõ sül, ha

a) a po zí ció a (2) be kez dés b) pont ja alá tar to zik, de
esz köz össze té tel el té rés áll fenn a szó ban for gó ügy let és
az ala pul szol gá ló ki tett ség kö zött, azon ban a kö vet ke zõ
kö ve tel mé nyek tel je sül nek:

aa) a re fe ren cia kö te le zett ség az alap-kö te le zett ség gel
egyen ran gú (pari pas su) vagy ah hoz ké pest hát ra so rolt,
valamint

ab) az alap-kö te le zett ség és a re fe ren cia ügy let kö te le -
zett je azo nos, és e kö te le zett sé gek ren del kez nek nem tel je -
sí tés ese té re vo nat ko zó fel mon dás ra jo go sí tó zá ra dék kal,
vagy azon na li le já rat ra vo nat ko zó zá ra dék kal,

b) a po zí ció a (2) be kez dés a) pont ja vagy a (4) be kez -
dés alá tar to zik, de de vi za nem vagy le já ra ti el té rés áll fenn
a hi tel koc ká zat tal szem be ni vé de lem és az ala pul szol gá ló
esz köz kö zött, vagy

c) a po zí ció a (4) be kez dés alá tar to zik, de esz köz össze -
té tel el té rés áll fenn a kész pénz-po zí ció és a hi tel de ri va tí va 
kö zött. Az ala pul szol gá ló esz köz azon ban a (le szál lít ha tó) 
kö te le zett sé gek ré szét ké pe zi a hi tel de ri va tí va do ku men tá -
ci ó ban.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a két
tõ ke kö ve tel mény kö zül csak a na gyob bi kat kell al kal maz -
ni, és nem kell az ügy let mind két ol da lá hoz hoz zá ad ni az
egye di koc ká za ti tõ ke kö ve tel mé nye ket.

(7) Az (1)–(6) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó ese tek -
ben a po zí ció mind két ol da lá ra egye di koc ká za ti tõ ke kö ve -
tel ményt kell ki szá mí ta ni.”

17.  §

Az R. az e ren de let tel meg ál la pí tott 24/A.  §-át köve tõen
a kö vet ke zõ cím mel és 24/B.  §-sal egé szül ki:

„A kollektív befektetési forma tõkekövetelménye

24/B.  § (1) A kol lek tív be fek te té si for mák po zí ci ó i nak
tõ ke kö ve tel mé nyét a (2)–(10) be kez dés ben fog lalt mód -
sze rek kel össz hang ban kell ki szá mí ta ni.

(2) A kol lek tív be fek te té si for mák po zí ci ó i ra 32%-nak
meg fe le lõ, egye di és ál ta lá nos po zí ci ós koc ká zat ra vo nat -
ko zó tõ ke kö ve tel ményt kell al kal maz ni.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en amennyi ben az in téz -
mény

a) a 40.  § (6) be kez dé se sze rin ti, vagy
b) a 44.  § (5) be kez dé se és a 40.  § (6) be kez dé se sze rin ti,

arany ra meg ha tá ro zott szá mí tá si mód szert al kal maz za, ak -
kor a kol lek tív be fek te té si for mák po zí ci ó i ra 40%-ot meg
nem ha la dó, egye di és ál ta lá nos po zí ci ós koc ká zat ra,
valamint de vi za ár fo lyam-koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve -
tel ményt kell al kal maz ni.

(4) A (2) be kez dés tõl el té rõ en az in téz mény a
(8)–(10) be kez dés ben meg ha tá ro zott egye di mód sze rek kel 
ha tá roz hat ja meg az olyan kol lek tív be fek te té si for mák po -
zí ci ó i ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel ményt, ame lyek tel je sí tik a
(6) be kez dés ben fel so rolt fel té te le ket.

2007/178. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13283



(5) A kol lek tív be fek te té si for ma be fek te té sei és az in -
téz mény ál tal tar tott egyéb po zí ci ók – a (8) és (9) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – egy más sal nem
net tó sít ha tók.

(6) Az EGT-ál lam ban fel ügyelt vagy be jegy zett kol lek -
tív be fek te té si for ma ese té ben a (8)–(10) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mód szer ak kor al kal maz ha tó, ha:

a) a kol lek tív be fek te té si for ma ki bo csá tá si tá jé koz ta -
tó ja, vagy az az zal egyen ér té kû do ku men tum tar tal maz za:

aa) azon esz köz ka te gó ri á kat, ame lyek be a kol lek tív
be fek te té si for ma be fek tet ni jo go sult,

ab) be fek te té si kor lá tok ese tén a meg fe le lõ kor lá to kat
és azok ki szá mí tá sá nak mód sze re it,

ac) tõ ke át té tel al kal maz ha tó sá ga ese tén a tõ ke át té tel
ma xi má lis szint jét, és

ad) a tõzs dén kí vü li (OTC) szár maz ta tott ügy le tek be
vagy re pó-jel le gû ügy le tek be tör té nõ be fek te tés ese tén az
ezen ügy le tek bõl ere dõ part ner koc ká zat kor lá to zá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat;

b) a kol lek tív be fek te té si for ma üz le ti te vé keny sé ge i rõl 
fél éves és éves je len té se ket kell ké szí te ni, ami le he tõ vé te -
szi az esz kö zök és a for rá sok, a be vé tel és a mû ve le tek je -
len té si idõ sza kot fel öle lõ ér té ke lé sét;

c) a kol lek tív be fek te té si for ma kol lek tív be fek te té si ér -
ték pa pír ja it kész pénz ben kell vissza fi zet ni a vál lal ko zás
esz kö ze i bõl, napi rend sze res ség gel és a kol lek tív be fek te -
té si ér ték pa pír ral ren del ke zõ ké ré sé re;

d) a kol lek tív be fek te té si for má ba tör té nõ be fek te té se -
ket el kell kü lö ní te ni a kol lek tív be fek te té si for ma ke ze lõ -
jé nek esz kö ze i tõl;

e) a be fek te tõ in téz mény el vég zi a kol lek tív be fek te té si 
for ma meg fe le lõ mér té kû koc ká zat ér té ke lé sét.

(7) A (8)–(10) be kez dés ben meg ha tá ro zott mód szer ak -
kor al kal maz ha tó har ma dik or szág be li kol lek tív be fek te té -
si for ma ese tén, ha a Fel ügye let ér té ke lé se alap ján meg fe -
lel a (6) be kez dés a)–e) pont já ban fog lal tak nak. Ha egy
má sik EGT-ál lam ille té kes ha tó sá ga ál tal el vég zett ér té ke -
lés alap ján a har ma dik or szág be li kol lek tív be fek te té si for -
ma meg fe lel a (6) be kez dés a)–e) pont já ban fog lal tak nak,
ak kor a Fel ügye let nek nem kell az ér té ke lést el vé gez nie.

(8) Ha az in téz mény napi jel leg gel is me ri a kol lek tív be -
fek te té si for ma be fek te té se it, az in téz mény meg vizs gál -
hat ja eze ket a be fek te té se ket annak ér de ké ben, hogy e po -
zí ci ók te kin te té ben az ál ta lá nos és egye di po zí ci ós koc ká -
zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mé nye ket e fe je zet ben meg -
ha tá ro zott mód szer, vagy – amennyi ben a Fel ügye let en ge -
dé lyez te – a IX. fe je zet ben meg ha tá ro zott bel sõ mo dell
alap ján szá mít sa ki. E meg kö ze lí tés sze rint a kol lek tív be -
fek te té si for mák ban lévõ po zí ci ó kat úgy kell ke zel ni, mint
a kol lek tív be fek te té si for ma be fek te té se i ben lévõ po zí ci ó -
kat. En ge dé lye zett a net tó sí tás a kol lek tív be fek te té si for -
ma be fek te té se i ben lévõ po zí ci ók és az in téz mény ál tal tar -
tott egyéb po zí ci ók kö zött, ha az in téz mény ele gen dõ szá -
mú kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír ral ren del ke zik, hogy
le he tõ ség le gyen a be fek te té sek fe jé ben tör té nõ vissza fi ze -
tés re.

(9) Az in téz mény a kol lek tív be fek te té si for mák ban
levõ po zí ci ói te kin te té ben az ál ta lá nos és egye di po zí ci ós
koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel ményt az e fe je zet ben
meg ha tá ro zott mód szer, vagy – amennyi ben a Fel ügye let
en ge dé lyez te – a IX. fe je zet ben meg ha tá ro zott bel sõ mo -
dell alap ján szá mít hat ja ki olyan fel vett po zí ci ók ra néz ve,
ame lyek az a) pont ban em lí tett hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
vagy rész vény jel le gû ér ték pa pí rok rög zí tett össze té te lû
ko sa ra vagy kül sõ leg ge ne rált in de xe össze té te lé nek és ho -
za má nak elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges po zí ci ó kat kép vi sel nek, 
ha

a) a kol lek tív be fek te té si for ma meg bí zá sá nak cél ja a
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ vagy rész vény jel le gû ér ték pa -
pí rok rög zí tett össze té te lû ko sa ra vagy kül sõ leg ge ne rált
in de xe össze té te lé nek és ho za má nak kö ve té se,

b) egy leg alább hat hó nap hosszú idõ szak ra ve tít ve
egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó a mi ni mum 0,9-nek meg fe -
le lõ kor re lá ció a kol lek tív be fek te té si for ma napi ár moz gá -
sai és az ál ta la nyo mon kö ve tett hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
rész vény jel le gû ér ték pa pí rok in de xe vagy ko sa ra kö zött.
(A kor re lá ció eb ben az össze füg gés ben a tõzs dén ke res ke -
dett alap napi ho za mai és a nyo mon kö ve tett hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ vagy rész vény jel le gû ér ték pa pí rok in de xe
vagy ko sa ra kö zöt ti kor re lá ci ós együtt ha tót je len ti.)

(10) A kol lek tív be fek te té si for ma be fek te té sei napi is -
me re te hi á nyá ban az in téz mény az e fe je zet ben meg ha tá ro -
zott mód sze rek kel össz hang ban szá mít hat ja ki az ál ta lá nos 
és egye di po zí ci ós koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mé -
nye ket, amennyi ben tel je sül nek a kö vet ke zõ fel té te lek:

a) az in téz mény azt fel té te le zi, hogy a kol lek tív be fek -
te té si for ma elõ ször a meg bí zá sa sze rint en ge dé lye zett ma -
xi má lis mér té kig olyan esz köz ka te gó ri ák ba fek tet be,
ame lyek a leg ma ga sabb – ál ta lá nos és egye di po zí ci ós
koc ká zat ra vo nat ko zó – tõ ke kö ve tel ményt igény lik, majd
ezt köve tõen csök ke nõ sor rend ben esz kö zöl be fek te té se -
ket mind ad dig, amíg el nem érik a tel jes ma xi má lis be fek -
te té si kor lá tot (A kol lek tív be fek te té si for má ban lévõ po zí -
ci ót a fel vett po zí ci ó ba való köz vet len be fek te tés ként
 kezeli),

b) az in téz mény a po zí ci ós koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke -
kö ve tel mé nye szá mí tá sa kor úgy ve szi figye lembe a ma xi -
má lis köz ve tett ki tett sé get – ame lyet az ál tal ér het el, hogy
a kol lek tív be fek te té si for mán ke resz tül tõ ke át té te les po zí -
ci ót vesz fel –, hogy a kol lek tív be fek te té si for má ban lévõ
po zí ci ót ará nyo san nö ve li egé szen – a be fek te té si meg bí -
zás ból szár ma zó – be fek te té si esz kö zök nek való ma xi má -
lis ki tett ség mér té ké ig, és

c) ha az ál ta lá nos és egye di po zí ci ós koc ká zat ra vo nat -
ko zó, e be kez dés alap ján ki szá mí tott tõ ke kö ve tel mény
meg ha lad ja a (2) vagy (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tõ -
ke kö ve tel ményt, ak kor a tõ ke kö ve tel ményt azon a szin ten
kell meg ha tá roz ni.

(11) Az in téz mény har ma dik fe let is meg bíz hat a kol lek -
tív be fek te té si for má ban lévõ – a (8) és (10) be kez dés alá
esõ – po zí ci ók ál ta lá nos és egye di po zí ci ós koc ká za tá ra
vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mény nek az e fe je zet ben meg ha tá -
ro zott mód sze rek kel össz hang ban tör té nõ ki szá mí tá sá val
és az ered mé nyek je len té sé vel, amennyi ben meg fele lõen
biz to sí tott a szá mí tás és a je len tés pon tos sá ga.”
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18.  §

Az R. 27.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § (1) Az in téz mény nek a 7. szá mú mel lék let ben

meg ha tá ro zott sza va to ló tõ ké vel kell ren del kez nie, ha
a) ér ték pa pír, de vi za vagy áru el len ér té két az elõtt fi zet -

te ki, mi e lõtt az ér ték pa pírt, de vi zát vagy árut meg kap ta
vol na, illetve ér ték pa pírt, de vi zát vagy árut szál lí tott,
 mielõtt annak el len ér té két meg kap ta vol na; és

b) a ha tá ron át nyú ló ügy le tek ese té ben leg alább egy
nap el telt az ellen ér ték ki fi ze té se, illetve a szál lí tás óta.

(2) A 7. szá mú mel lék let ben sze rep lõ táb lá zat har ma dik
osz lo pá ban meg je löl tek sze rint ke zelt nyit va szál lí tá sok
ese té ben a ki tett sé gek re vo nat ko zó koc ká za ti sú lyo zás al -
kal ma zá sa kor a Hkr. sze rin ti bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló
mód szert al kal ma zó in téz mény azon ügy fe lek és part ne rek 
ese té ben, ame lyek nél nincs nem-ke res ke dé si köny vi ki -
tett ség, a nem tel je sí té si va ló szí nû sé get az ügy fél kül sõ mi -
nõ sí té se alap ján is meg ha tá roz hat ja.

(3) A 7. szá mú mel lék let ben fel tün te tett táb lá zat har ma -
dik osz lo pá ban sze rep lõ nyit va szál lí tá sok ese té ben a nem -
tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta szá mí tá sá hoz sa ját becs lé se ket
hasz ná ló in téz mény al kal maz hat ja a Hkr. 45.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott vesz te ség rá tát, fel té ve, hogy ezt al -
kal maz za min den ilyen nyit va szál lí tás sal kap cso la tos ki -
tett ség nél.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a
7. szá mú mel lék let ben sze rep lõ táb lá zat har ma dik osz lo pa
sze rint ke zelt nyit va szál lí tá sok ese té ben a ki tett sé gek re
vo nat ko zó koc ká za ti sú lyo zás al kal ma zá sa kor a Hkr. sze -
rin ti bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal ma zó in téz -
mény azon ügy fe lek és part ne rek ese té ben, ame lyek nél
nincs nem-ke res ke dé si köny vi ki tett ség, al kal maz hat ja a
Hkr. sze rin ti szten derd mód szer sze rin ti koc ká za ti sú lyo -
kat vagy a 100%-os koc ká za ti sú lyo zást, amennyi ben min -
den ilyen nyit va szál lí tás sal kap cso la tos ki tett ség re egy sé -
ge sen hasz nál ja.

(5) Ha a nyit va szál lí tá si ügy let bõl szár ma zó po zi tív ki tett -
ség ér ték nem lé nye ges, az in téz mé nyek az ilyen ki tett sé gek
ese té ben 100%-os koc ká za ti sú lyo zást al kal maz hat nak.

(6) Az el szá mo lá si rend sze rek rend szer szin tû fi ze tés kép te -
len sé ge ese té ben a hely zet ren de zõ dé sé ig az in téz mé nye ket a
Fel ügye let men te sít he ti a nyit va szál lí tás sal kap cso la tos tõ ke -
kö ve tel mény alól. Eb ben az eset ben, ha a part ner nem tud ja
tel je sí te ni az ügy le tet, az a hi te le zé si koc ká zat szem pont já ból
nem te kint he tõ nem tel je sí tés nek.”

19.  §

Az R. 30.  §-át meg elõ zõ cím és a 30.  § he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„Az elszámolási kockázat

30.  § (1) A re pó- és for dí tott re pó ügy let, valamint az ér -
ték pa pír- és áru köl csön zés ki vé te lé vel az in téz mény nek
meg kell ha tá roz nia a tõ ke kö ve tel ményt min den olyan
ügy let után, ahol az ér ték pa pír, de vi za vagy áru át adá sa,

illetve az ügy let pénz ügyi el szá mo lá sa az ese dé kes sé get
kö ve tõ öt el szá mo lá si na pon be lül nem tör tént meg.

(2) Az in téz mény az el szá mo lá si koc ká zat tõ ke kö ve tel -
mé nyét a 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mód szer
alap ján ál la pít ja meg.

(3) Az el szá mo lá si rend sze rek rend szer szin tû fi ze tés -
kép te len sé ge ese té ben a hely zet ren de zõ dé sé ig az in téz -
mé nye ket a Fel ügye let men te sít he ti az el szá mo lá si koc ká -
zat tal kap cso la tos tõ ke kö ve tel mény alól. Eb ben az eset -
ben, ha a part ner nem tud ja tel je sí te ni az ügy le tet, az a hi -
tel koc ká zat szem pont já ból nem te kint he tõ nemteljesí -
tésnek.”

20.  §

Az R. 33.  §-át meg elõ zõ cím és a 33.  § he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázatok

33.  § (1) Az in téz mény nek a part ner koc ká zat ke ze lé sé -
rõl  szóló jog sza bály alap ján – a (2)–(9) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott el té ré sek figye lembe véte lével – kell meg ha tá -
roz nia a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci ó i nak
part ner koc ká za tá ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mé nyét.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték ki szá mí tá sa -
kor az in téz mény nem hasz nál hat ja a Hkr. sze rin ti pénz -
ügyi biz to sí té kok egy sze rû mód sze rét.

(3) A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott re pó- és for -
dí tott re pó ügy let, ér ték pa pír- és áru köl csön zé si ügy let ese -
té ben a ke res ke dé si köny vi nyil ván tar tás ba so rol ha tó
pénz ügyi esz köz és áru el is mer he tõ biz to sí ték ként ve he tõ
figye lembe.

(4) A ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott tõzs dén kí -
vü li (OTC) szár maz ta tott esz köz ki tett ség vo nat ko zá sá ban 
a ke res ke dé si köny vi nyil ván tar tás ba so rol ha tó áru el is -
mer he tõ biz to sí ték ként ve he tõ figye lembe.

(5) Ha az in téz mény a vo la ti li tá si ki iga zí tá sok ki szá mí -
tá sá nak cél já ból, a Hkr. sze rin ti hi te le zé si koc ká zat-mér -
sék lés szem pont já ból el nem is mert pénz ügyi esz kö zö ket
vagy áru kat köl csön ad ja, ér té ke sí ti vagy ren del ke zés re bo -
csát ja, illetve azo kat biz to sí ték vagy az ilyen ügy le tek ke -
re té ben köl csön ve szi, meg vá sá rol ja vagy át ve szi, és az in -
téz mény a fel ügye le ti vo la ti li tá si kor rek ci ós mód szert al -
kal maz za, ak kor az ilyen esz kö zö ket és áru kat ugyan olyan
mó don kell ke zel ni, mint egy el is mert tõzs dén jegy zett,
annak fõ in de xé ben nem sze rep lõ rész vé nye ket.

(6) Ha az in téz mény a vo la ti li tá si ki iga zí tá sok ki szá mí -
tá sá nak cél já ból, a Hkr. sze rin ti hi te le zé si koc ká zat-mér -
sék lés szem pont já ból el nem is mert pénz ügyi esz kö zök
vagy áruk vo nat ko zá sá ban a vo la ti li tá si kor rek ci ós té nye -
zõ sa ját becs lé sé nek mód sze rét al kal maz za, ak kor a vo la ti -
li tá si ki iga zí tá so kat min den egyes té tel vo nat ko zá sá ban
kü lön ki kell szá mí ta ni.

(7) Ha az in téz mény vo la ti li tá si ki iga zí tá sok ki szá mí tá -
sá nak cél já ból, a Hkr. sze rin ti hi te le zé si koc ká zat-mér sék -
lés szem pont já ból el nem is mert pénz ügyi esz kö zök vagy
áruk vo nat ko zá sá ban a bel sõ mo dell mód sze rét al kal maz -
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za, ak kor a vo la ti li tá si ki iga zí tá so kat a ke res ke dé si könyv -
ben is hasz nál hat ja.

(8) Net tó sí tá si egyez mény ese té ben a re pó- és for dí tott
re pó ügy let, ér ték pa pír-köl csön zés, valamint egyéb tõke -
piac ve zé relt ügy let net tó sí tá sa a ke res ke dé si köny vi és a
nem-ke res ke dé si köny vi té te lek kö zött csak ak kor is mer -
he tõ el, ha biz to sí tott a napi ára zás, és min den biz to sí ték a
nem-ke res ke dé si köny vi sza bá lyok sze rint is el is mert biz -
to sí ték.

(9) Ha a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott hi tel de ri -
va tí va bel sõ fe de ze ti ügy let ré szét ké pe zi, és az ügy le tet a
nem-ke res ke dé si köny vi sza bá lyok sze rint hi tel koc ká zat
mér sék lõ ként figye lembe le het ven ni, ak kor annak nin csen 
part ner koc ká za ta.”

21.  §

Az R. 40.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A kol lek tív be fek te té si for mák ese té ben a de vi za -
ne men kén ti net tó nyi tott po zí ció meg ha tá ro zá sa so rán a
kol lek tív be fek te té si for ma tény le ges de vi za po zí ci ó it kell
figye lembe ven ni. Az in téz mény har ma dik fe let is meg bíz -
hat a kol lek tív be fek te té si for má ban lévõ de vi za po zí ci ók
je len té sé vel, amennyi ben meg fele lõen biz to sí tott en nek a
je len tés nek a pon tos sá ga.

(5) Amennyi ben egy in téz mény nem is me ri a kol lek tív
be fek te té si for má ban lévõ de vi za po zí ci ó kat, fel té te le zi,
hogy a kol lek tív be fek te té si for má ban a kol lek tív be fek te -
té si for ma meg bí zá sa sze rint en ge dé lye zett ma xi má lis
mér té kig de vi zá ba esz kö zöl tek be fek te té se ket és az in téz -
mé nyek a ke res ke dé si köny vi po zí ci ók te kin te té ben figye -
lembe ve szik a de vi za ár fo lyam-koc ká zat ra vo nat ko zó tõ -
ke kö ve tel mé nyük szá mí tá sa kor a ma xi má lis köz ve tett ki -
tett sé get, ame lyet az ál tal ér het nek el, hogy a kol lek tív be -
fek te té si for mán ke resz tül tõ ke át té te les po zí ci ó kat vesz -
nek fel. A kol lek tív be fek te té si for má ban lévõ po zí ci ót
ará nyo san nö ve lik egé szen az ala pul szol gá ló – a be fek te -
té si meg bí zás ból szár ma zó – be fek te té si ele mek nek való
ma xi má lis ki tett ség mér té ké ig.

(6) A kol lek tív be fek te té si for ma de vi zá ban fel vett po -
zí ci ó ját kü lön de vi za nem ként kell ke zel ni az arany ba tör -
té nõ be fek te té sek ke ze lé se sze rint. Ha is mert a kol lek tív
be fek te té si for ma be fek te té sé nek az irá nya, a tel jes hosszú
po zí ci ót hoz zá le het adni a tel jes hosszú nyi tott de vi za po -
zí ci ó hoz és a tel jes rö vid po zí ci ót hoz zá le het adni a tel jes
rö vid nyi tott de vi za po zí ci ó hoz. A szá mí tást meg elõ zõ en
nem meg en ge dett az ilyen po zí ci ók kö zöt ti net tó sí tás.”

22.  §

(1) Az R. 43.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A mo del lel szem ben tá masz tott mi nõ sé gi fel té te lek a 
kö vet ke zõk:]

„b)  az in téz mény koc ká zat mé ré si szer ve ze ti egy sé ge
füg get len a ke res ke dé si célú ügy le te ket le bo nyo lí tó szer -
ve ze ti egy ség tõl, el vég zi a bel sõ mo dell kez de ti és fo lya -
ma tos jó vá ha gyá sát, és köz vet le nül az ügy ve ze tés szá má ra 
ké szít je len tést;”

(2) Az R. 43.  § (4) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mo del lel szem ben tá masz tott mi nõ sé gi fel té te lek a
kö vet ke zõk:]

„g)  az in téz mény rend sze re sen vé gez olyan tesz te ket a
mo del lek se gít sé gé vel, ame lyek azt vizs gál ják, hogy szél -
sõ sé ge sen ked ve zõt len pi a ci kö rül mé nyek ese tén ho gyan
ala kul az in téz mény tõ ke- és jö ve de lem hely ze te, a teszt
ered mé nye it a ve ze tõk fe lül vizs gál ják és – ha szük sé ges –
a mó do sí tá so kat a bel sõ sza bály za to kon és a koc ká zat ke -
ze lé si rend sze ren vég re hajt ják (Az in téz mény ezen tesz tek
se gít sé gé vel vizs gál ja a pi a cok szél sõ sé ges kö rül mé nyek
kö zöt ti il lik vi di tá sa, a kon cent rá ci ós koc ká zat, az egy irá -
nyú piac, a vá rat lan ese mény  miatti nem tel je sí tés, egyes
po zí ci ók ér té ké nek nem li ne a ri tá sa, a je len tõs vesz te ség -
gel zár ha tó po zí ci ók és a je len tõs ár rés nek ki tett po zí ci ók
koc ká za ta és más olyan koc ká zat ha tá sát, ame lyet nem ke -
zel meg fele lõen a koc káz ta tott ér ték mód szer. Az al kal ma -
zott mód sze rek a port fó lió ter mé sze té tõl és at tól füg ge nek, 
hogy sú lyos pi a ci kö rül mé nyek kö zött mennyi idõ szük sé -
ges a koc ká zat fe de zé sé hez és ke ze lé sé hez.); és”

(3) Az R. 43.  § (8) be kez dé se a kö vet ke zõ e)–k) pont tal
egé szül ki:

[A köt vény és rész vény egye di po zí ció koc ká za tá nak
meg ha tá ro zá sá hoz hasz nált bel sõ mo dell al kal ma zá sá nak
fel té te lei:]

„e)  méri a ki bo csá tó hoz kap cso ló dó bá zis koc ká za tot,
vagyis az in téz mény bi zo nyít ja, hogy a mo dell ér zé keny a
ha son ló, de nem azo nos po zí ci ók kö zöt ti lé nye ges sa ját -
ság be li kü lönb sé gek re,

f) méri az ese mény koc ká za tot,
g) ha az in téz mény a koc káz ta tott ér ték mód szer sze rint 

nem ki mu tat ha tó ese mény koc ká zat nak van ki té ve (a tar -
tási pe ri ó dus meg ha lad ja a tíz na pot és a kon fi den cia in ter -
val lum a 99%-ot nem éri el), ak kor az in téz mény ezen ese -
mé nye ket bel sõ tõ ke ér té ke lé sé ben figye lembe ve szi,

h) az in téz mény mo dell jé nek kon zer va tív mó don kell
meg ál la pí ta nia a ke vés bé lik vid és a kor lá to zott ár-át lát ha -
tó sá gú po zí ci ók ból adó dó, reál is pi a ci hely ze tek ben meg -
va ló su ló koc ká za tot. A becs lés csak ak kor hasz nál ha tó, ha
a ren del ke zés re álló ada tok nem ele gen dõ ek, vagy a po zí -
ció, illetve a port fo lió va lós vo la ti li tá sát nem tük rö zik,

i) az in téz mény nek tõ ke kö ve tel mé nye szá mí tá sa kor
ren del kez nie kell koc káz ta tott ér ték mód szer sze rint mért
nem tel je sí té si koc ká za tot nö ve lõ, a ke res ke dé si köny vi
po zí ció sze rin ti nem tel je sí té si koc ká zat mé ré sé re szol gá ló
mód szer rel,

j) az in téz mény nek bi zo nyí ta nia kell, hogy mód sze re
meg fe lel a Hkr.-ben meg ha tá ro zott bel sõ mi nõ sí té sen ala -
pu ló mód szer re vo nat ko zó elõ írásoknak,
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k) ha az in téz mény a nem tel je sí té si koc ká zat  miatti nö -
vek ményt nem bel sõ fej lesz té sû mód szer se gít sé gé vel
méri, ak kor a fel árat a Hkr.-ben meg ha tá ro zott szten derd
vagy bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel ál la pít ja meg.”

(4) Az R. 43.  § (9) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy út tal az ere de ti (9) és (10) be kez dés
szá mo zá sa (10) és (11) be kez dés re vál to zik:

„(9) Az in téz mény a (8) be kez dés i) pont já ban elõ írt
mód szer al kal ma zá sa so rán a nem tel je sí té si koc ká zat
 miatti tõ ke kö ve tel mény-nö vek mény szá mí tá sa kor – a két -
sze res be szá mí tás el ke rü lé se ér de ké ben – figye lembe ve -
he ti a koc káz ta tott ér ték mód szer szá mí tás kor már be szá -
mí tott nem tel je sí té si koc ká zat mér té két, kü lö nö sen olyan
po zí ci ók nál, ame lye ket a pi a ci kö rül mé nyek rosszab bo dá -
sa vagy a hi tel kör nye zet rom lá sá ra uta ló egyéb je lek ese -
tén tíz na pon be lül le le het és le is kell zár ni. Ha az in téz -
mény a nem tel je sí té si koc ká za tot a fel áron ke resz tül méri,
ren del kez nie kell a mé rést iga zo ló mód sze rek kel.”

23.  §

Az R. 44.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A de vi za ár fo lyam-koc ká zat vo nat ko zá sá ban a koc -
ká zat mé ré si rend szer nek arany ra és min den de vi zá ra,
amely ben az in téz mé nyek nek po zí ci ó ja van, meg kell ha -
tá roz ni a koc ká za ti té nye zõ ket. A kol lek tív be fek te té si for -
mák ese té ben a kol lek tív be fek te té si for ma tény le ges de vi -
za po zí ci ó it kell figye lembe ven ni. Az in téz mé nyek har ma -
dik fe let is meg bíz hat nak a kol lek tív be fek te té si for má ban
lévõ de vi za po zí ci ók je len té sé vel, amennyi ben meg fele -
lõen biz to sí tott en nek a je len tés nek a pon tos sá ga.
Amennyi ben egy in téz mény nem is me ri a kol lek tív be fek te -
té si for má ban lévõ de vi za po zí ci ó kat, ak kor e po zí ci ót el kell 
kü lö ní te ni, és a 40.  § (5) be kez dé se sze rint kell ke zel ni.”

24.  §

(1) Az R. 46.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az in téz mény adott koc ká za ti cso port ra (ka mat-,
rész vény- vagy de vi za ár fo lyam koc ká zat) vo nat koz ta tott
tõ ke kö ve tel mé nye az aláb bi két ér ték kö zül a na gyob bik:

a) az elõ zõ üz le ti nap koc káz ta tott ér té ke, valamint a
43.  § (8) be kez dé sé ben elõ írt nem tel je sí té si koc ká zat
 miatti tõ ke kö ve tel mény-nö vek mény, vagy

b) az elõ zõ 60 üz le ti nap át la gos koc káz ta tott ér té ke
szo roz va a (2) be kez dés sze rin ti kor rek ci ós té nye zõ vel,
valamint a 43.  § (8) be kez dé sé ben elõ írt nem tel je sí té si
koc ká zat  miatti tõ ke kö ve tel mény-nö vek mény.”

(2) Az R. 46.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A kor rek ci ós té nye zõ mi ni má lis ér té ke há rom,
ame lyet a mo dell ál tal a 45.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint 

el kö ve tett hi bák szá má nak függ vé nyé ben az 1. szá mú mel -
lék let ben sze rep lõ táb lá zat sze rin ti ér ték kel nö vel ni kell.”

(3) Az R. 46.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A kor rek ci ós té nye zõ ér té két na pon ta fe lül kell
vizs gál ni.”

25.  §

Az R. 48.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„48.  § Ez a ren de let a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel -
in té ze tek tõ ke meg fe le lé sé rõl (át dol go zott szö veg)  szóló az 
Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/49/EK irány el vé nek
(2006. jú ni us 14.) való meg fe le lést szol gál ja.”

26.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú  mel lék le te lép.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te 4.2. Fu tam idõ ala pú meg -
kö ze lí tés címû ré szé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„Az in téz mény a köt vény ár fo lya ma alap ján meg ha tá -
roz za a le já ra tig szá mí tott ho za mot.”

(3) Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(5) Az R. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.

(6) Az R. az e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ
13. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

Átmeneti és záró rendelkezések

27.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és 2010. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) Az (5) be kez dés 2008. ja nu ár 2-án lép ha tály ba, és
2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

(3) A (6) be kez dés 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) Ha tá lyát vesz ti az R. 10.  § (3) be kez dé se, 13.  § (2) és
(3) be kez dé se, a 26.  §, a 28.  §, a 29.  §, a 31.  §, a 32.  §, 47.  §
(4) be kez dé se, a 8., 9. és 10. szá mú mel lék le te.
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(5) Ha tá lyát vesz ti a (4) be kez dés, e ren de let 1–26.  §-a,
valamint 1–5. mel lék le te.

(6) Ha tá lyát vesz ti az R. 1.  § (1) be kez dé sé bõl az „– a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –” szö veg rész és 
az R. 1.  § (2) be kez dé se.

(7) A Fel ügye let ál tal 2007. ja nu ár 1-jé ig az R.
43.  §-ának (1) be kez dé se alap ján en ge dé lye zett bel sõ mo -
dell 2009. de cem ber 31-éig vál to zat lan for má ban al kal -
maz ha tó.

28.  §

Ez a ren de let a be fek te té si vál lal ko zá sok és hi tel in té ze -
tek tõ ke meg fe le lé sé rõl (át dol go zott szö veg)  szóló, az
Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/49/EK irány el vé nek
(2006. jú ni us 14.) való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 345/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 244/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

A kötvények egyedi kockázati súlyai

Ka te gó ri ák Egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mény

Köz pon ti kor mány ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált, köz pon ti ban kok,
nem zet kö zi szer ve ze tek, mul ti la te rá lis fej lesz té si ban kok, EGT-ál lam 
re gi o ná lis kor mány a vagy he lyi ön kor mány za ta ál tal ki bo csá tott köt -
vény, amely a Hkr. alap ján a szten derd mód szer te kin te té ben 0%-os
koc ká za ti sú lyo zást kap

0%

Mi nõ sé gi köt vény 0,25%, ha a vég sõ le já ra tig hát ra lé võ fu tam -
idõ hat hó nap vagy an nál ke ve sebb;
1,00%, ha a vég sõ le já ra tig hát ra lé võ fu tam -
idõ hat hó nap nál több, és leg fel jebb
hu szon négy hó nap;
1,60%, ha a vég sõ le já ra tig hát ra lé võ fu tam -
idõ meg ha lad ja a hu szon négy hó na pot

Köz pon ti kor mány ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált, köz pon ti ban kok,
nem zet kö zi szer ve ze tek, mul ti la te rá lis fej lesz té si ban kok, EGT-ál lam 
re gi o ná lis kor mány a vagy he lyi ön kor mány za ta ál tal ki bo csá tott
olyan köt vény,
in téz mény ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált olyan köt vény,
vál lal ko zás ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált olyan köt vény,
amely a Hkr. alap ján a szten derd mód szer te kin te té ben 100%-os koc -
ká za ti sú lyo zást kap

8,00%

Köz pon ti kor mány ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált, köz pon ti ban kok,
nem zet kö zi szer ve ze tek, mul ti la te rá lis fej lesz té si ban kok, EGT-ál lam 
re gi o ná lis kor mány a vagy he lyi ön kor mány za ta ál tal ki bo csá tott
olyan köt vény,
in téz mény ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált olyan köt vény,
vál lal ko zás ál tal ki bo csá tott vagy ga ran tált olyan köt vény,
amely a Hkr. alap ján a szten derd mód szer te kin te té ben 150%-os koc -
ká za ti sú lyo zást kap

12,00%

A Hkr. sze rint meg ha tá ro zott bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert al kal ma zó in téz mény az e mel lék let ben meg ha tá ro -
zott egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mény sú lyo zást oly mó don al kal maz za, hogy az ügy fél hez ren delt nem tel -
je sí té si va ló szí nû ség hez tar to zó, el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sa sze rin ti, vál lal ko zá -
sok kal szem be ni ki tett sé gek re vo nat ko zó szten derd mód szer sze rin ti koc ká za ti súlyt ve szi figye lembe.

A nem mi nõ sí tett ki bo csá tó ál tal ki bo csá tott ér ték pa pí rok ese tén az egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel -
mény 12%.
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2. számú melléklet a 345/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[5. szá mú mel lék let a 244/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

A jegyzési garanciavállalás tõkekövetelményének meghatározása

Az in téz mény az egye di és az ál ta lá nos koc ká zat szá mí tá sá nál figye lembe ve en dõ net tó jegy zé si po zí ci ót az aláb bi
össze füg gés alap ján csök kent he ti:

Net tó jegy zé si po zí ció × (100% – disz kont té nye zõ)
A disz kont té nye zõk ér té két az aláb bi táb lá zat tar tal maz za:

A tõ ke kö ve tel mény csök ke né se
(disz kont té nye zõ)

A nul la dik mun ka na pon 100%

Az elsõ mun ka na pon  90%

A má so dik mun ka na pon  75%

A har ma dik mun ka na pon  75%

A ne gye dik mun ka na pon  50%

Az ötö dik mun ka na pon  25%

Az ötö dik mun ka nap után   0%

A nul la dik mun ka nap: az a mun ka nap, amely tõl az in téz mény nek az ér ték pa pí rok is mert mennyi sé gé nek is mert áron
való el fo ga dá sá ra fel té tel nél kü li kö te le zett sé ge fenn áll.

3. számú melléklet a 345/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[6. szá mú mel lék let a 244/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

Az elszámolási kockázat meghatározása

A le het sé ges vesz te ség mér té ke a 30.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér ték pa pír, de vi za vagy áru szer zõ dés ben sze -
rep lõ el szá mo lá si ára és a pi a ci ér té ke kö zöt ti kü lönb ség. A tõ ke kö ve tel mény meg ha tá ro zá sá hoz a szer zõ dés sze rin ti el -
szá mo lá si idõ pont óta el telt idõ függ vé nyé ben a táb lá zat ban sze rep lõ szá za lé kot meg kell szo roz ni az el szá mo lá si ár és a
pi a ci ér ték kü lön bö ze té vel, ha az vesz te sé get je len t az in téz mény szá má ra.

A szer zõ dés sze rin ti el szá mo lá si idõ pont után el telt mun ka na pok száma %

 0–4 nap   0%

 5–15 nap   8%

16–30 nap  50%

31–45 nap  75%

46 vagy an nál több nap 100%

4. számú melléklet a 345/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 244/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

Nyitva szállítás tõkekövetelménye

Ügy let tí pu sa Az elsõ szer zõ dés 
sze rin ti fi ze té sig vagy
szál lí tá si sza ka szig

Az elsõ szer zõ dés sze rin ti 
fi ze tés tõl vagy szál lí tá si
sza kasz tól a má so dik szer zõ dés
sze rin ti ki fi ze tést vagy szál lí tá si
sza kaszt kö ve tõ négy na pon be lül

A má so dik szer zõ dés sze rin ti
fi ze tést vagy szál lí tá si sza kaszt 
kö ve tõ 5 mun ka nap tól az ügy let
meg szûn té ig

Nyit va szál lí tás Nincs tõ ke kö ve tel mény Ki tett ség ként kell ke zel ni A sza va to ló tõ ké bõl le von va az át -
adott ér té ket plusz a je len le gi po zi -
tív ki tett sé get (po zi tív pi a ci ér ték)



5. számú melléklet
a 345/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[13. szá mú mel lék let
a 244/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

Rendszerek és ellenõrzési mechanizmusok

1. A rend sze rek nek és el len õr zé si me cha niz mu sok nak
tar tal maz ni uk kell leg alább a kö vet ke zõ ele me ket:

a) az ér té ke lé si fo lya mat ra vo nat ko zó irány vo na lak és
el já rá sok, ide ért ve az ér té ke lés ki ala kí tá sá ban részt ve võ
kü lön bö zõ te rü le tek vi lá go san el ha tá rolt fe le lõs sé gi kö -
reit, a pi a ci in for má ci ók for rá sa it és azok meg fe le lõ sé gé -
nek vizs gá la tát, a füg get le nér té ke lés gya ko ri sá gát, a záró
árak idõ zí té sét, az ér té ke lé sek kor ri gá lá sá ra vo nat ko zó el -
já rá so kat, a hó vé gi és ad-hoc fe lül vizs gá la to kat, és

b) az ér té ke lé si fo lya ma tért fe le lõs rész leg re vo nat ko zó 
vi lá gos és az üz le ti te rü let tõl füg get len je len té si út vo na la -
kat, me lyek vé gén bel sõ igaz ga tó sá gi tag nak kell áll nia.

2. Az ér té ke lé se ket pru dens ér té ke lé si mód szer rel kell
el vé gez ni, amely tör tén het a pi a ci ára kon tör té nõ ér té ke lés
vagy a mo dell ala pú ára zás mód sze ré vel.

3. A pi a ci ára kon tör té nõ ér té ke lés kor az el adá si és vé -
te li árak kö zül a pru den sebb ér té ke lést biz to sí tó árat kell
hasz nál ni, ki vé ve azt az ese tet, ami kor az in téz mény a szó -
ban for gó pénz ügyi esz köz vagy áru adott faj tá já nak te rén
je len tõs ár jegy zõ, és ké pes pi a ci kö zé pár fo lya mo kon
 zárni.

4. Ha a pi a ci ára kon tör té nõ ér té ke lés nem le het sé ges,
az in téz mény a mo dell ala pú ára zás sal ér té ke li a pozí -
ciókat.

5. A mo dell ala pú ára zás kor a kö vet ke zõ kö ve tel mé -
nyek nek kell ele get ten ni:

a) az in téz mény ügy ve ze té sé nek is mer nie kell a ke res -
ke dé si könyv azon ele me it, ame lyek a mo dell ala pú ára zás
tár gyát ké pe zik,

b) a pi a ci ada to kat le he tõ ség sze rint ugyan ab ból a for -
rás ból kell nyer ni, mint a pi a ci ára kat, és rend sze re sen ér té -
kel ni kell a szó ban for gó po zí ció ér té ke lé sé nél figye lembe
vett pi a ci ada tok meg fe le lõ sé gét és a mo dell pa ra mé te re it,

c) amennyi ben le het sé ges, a szó ban for gó pénz ügyi
esz köz vagy áru te kin te té ben el is mert pi a ci gya kor lat nak
mi nõ sü lõ ér té ke lé si mód szer ta no kat kell al kal maz ni,

d) amennyi ben az in téz mény sa ját fej lesz té sû mo dellt
al kal maz, azt az üz le ti te rü let tõl füg get le nül kell ki fej lesz -

te ni, jó vá hagy ni és tesz tel ni (be le ért ve a ma te ma ti kai kép -
le tek, a fel té te le zé sek és a szoft ver al kal ma zás va li dá ci ó -
ját); to váb bá a mo dell nek olyan fel té te le zé se ken ala pul nia, 
ame lye ket a mo dell fej lesz tés tõl füg get len, meg fe le lõ kép -
zett ség gel ren del ke zõ fe lek he lyes nek ér té kel tek,

e) vál to zás-el len õr zé si el já rá sok nak kell lé tez ni ük,
valamint meg kell õriz ni a mo dell biz ton sá gi má so la tát, és
azt az ér té ke lé sek el len õr zé sé re kell hasz nál ni,

f) a koc ká zat ke ze lés nek az al kal ma zott mo dell gyen ge -
sé ge it az ér té ke lés ered mé nyé ben meg kell je le ní te nie,

g) a mo dellt rend sze re sen, de leg alább éven te fe lül kell
vizs gál ni.

6. A napi rend sze res sé gû pi a ci ára kon tör té nõ ér té ke lés
és a mo dell ala pú ára zás al kal ma zá sa ese tén is kell füg get -
len ár-fe lül vizs gá la tot vé gez ni, amely a pi a ci árak, illetve a 
mo dell ada tok (in put) pon tos sá gá nak és füg get len sé gé nek
vizs gá la tá ra irá nyul. A napi rend sze res sé gû pi a ci ára kon
tör té nõ ér té ke lést a ke res ke dõk vé gez he tik, a pi a ci árak,
illetve a mo dell ada tok fe lül vizs gá la tát a ke res ke dõk tõl
füg get len rész leg nek leg alább havi rend sze res ség gel kell
vé gez nie. Amennyi ben nem áll nak ren del ke zés re füg get -
len, ob jek tív ára zá si for rá sok, ér té ke lé si kor rek ci ó kat kell
vé gez ni.

7. Az in téz mény az ér té ke lé si kor rek ci ók/tar ta lé kok
figye lembevételére szol gá ló el já rá so kat ve zet be és tart
fenn.

8. Az in téz mény a kö vet ke zõ ér té ke lé si kor rek ci ó -
kat/tar ta lé ko kat al kal maz za: ka mat nye re ség, po zí ció zá rá si 
költ sé gek, mû kö dé si koc ká za tok, le já rat elõt ti vissza vál -
tás, be fek te té si és fi nan szí ro zá si költ sé gek, jö võ be ni igaz -
ga tá si költ sé gek és mo dell koc ká zat.

9. Az in téz mény a ke vés bé lik vid té te lek re vo nat ko zó
ér té ke lé si tar ta lék szük sé ges sé gé nek meg ál la pí tá sa kor a
kö vet ke zõ té nye zõ ket ve szi figye lembe: a po zí ció/koc ká -
za tok po zí ci ón be lü li fe de zé sé hez szük sé ges idõ, az el adá -
si és vé te li ár aján lat kü lönb sé gek vo la ti li tá sa és át la ga, a
pi a ci ár jegy zé sek ren del ke zés re ál lá sa (az ár jegy zõk szá -
ma és ki lé te), a ke res ke dé si mennyi sé gek vo la ti li tá sa és át -
la ga, a pi a ci kon cent rá ció, a po zí ci ók öre ge dé se, a mo dell
ala pú ára zás ala pul vé te lé nek mér té ke és egyéb mo -
dell-koc ká za tok ha tá sa.

10. Ha az ér té ke lé si kor rek ci ók/tar ta lé kok a tárgy év ben 
je len tõs vesz te sé gek hez ve zet nek, ak kor en nek össze gét
az in téz mény sza va to ló tõ ké jé bõl le kell von ni.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
55/2007. (XII. 19.) EüM

rendelete

az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek
a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó

rendelkezései végrehajtásáról  szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek qa) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján – az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek a
szerv- és szö vet át ül te tés re, valamint -tá ro lás ra és egyes
kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei vég -
re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a ki egé szül az aláb bi d) pont tal:

[E ren de let ha tá lya ki ter jed]
„d) az em ber i fel hasz ná lás ra szánt, em ber i szö ve tek bõl

és sej tek bõl elõ ál lí tott termékekre.”

2.  §

(1) Az R. 1/A.  §-ának f) pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) sú lyos ká ros ese mény: a szö ve tek vizs gá la tá hoz, fel -

dol go zá sá hoz, tá ro lá sá hoz és el osz tá sá hoz kap cso ló dó
bár mely olyan ked ve zõt len ese mény, amely va la mely fer -
tõ zõ be teg ség át vi te lé hez, a re ci pi ens ha lá lá hoz ve zet het,
vagy élet ve szélyt, ma ra dan dó ká ro so dást, a mun ka ké pes -
ség el vesz té sét vagy cse lek võ kép te len ál la po tot ered mé -
nyez het, illetve amely gyógy in té ze ti ke ze lést igé nyel,
vagy eh hez ve zet het, vagy eze ket meg hosszab bít ja, to váb -
bá az em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyuló kü lön le ges el já rá sok
ese tén az ivar sej tek vagy az emb ri ók bár mely té ves azo no -
sí tá sa vagy fel cse ré lé se;”

(2) Az R. 1/A.  §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„m) kri ti kus: min den olyan lé nye ges te vé keny ség, kö -

rül mény és esz köz, mely a sej tek és szö ve tek gyûj té se, fel -

dol go zá sa, kon zer vá lá sa, tá ro lá sa, szál lí tá sa és el osz tá sa
so rán azok kal érint kez ve a sej tek és szö ve tek mi nõ sé gét és 
biz ton sá gát be fo lyá sol hat ja.”

3.  §

(1) Az R. 15/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti be je len tést köve tõen 
az ÁNTSZ ille té kes re gi o ná lis in té ze te ha la dék ta la nul
meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket, be le ért ve
– amennyi ben a sú lyos ká ros ese mény vagy sú lyos szö -
võd mény kö vet kez mé nyei más tag ál la mot érint het nek – az 
Euró pai Bi zott ság, illetve az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség -
nek a sú lyos ká ros ese ménnyel vagy sú lyos szö võd -
ménnyel  valószínûsíthetõen érin tett tag ál la mai ille té kes
ha tó sá ga i nak az ér te sí té sét.”

(2) Az R. 15/A.  §-a az aláb bi (4)–(5) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti be je len tést a 10. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell 
meg ten ni.

(5) Az OTH a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig éves je -
len tést nyújt be az Euró pai Unió Bi zott sá gá nak a 11. szá -
mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyo kon. A re gi o ná -
lis in té zet a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-ig tá jé koz tat ja
az OTH-t az éves je len tés hez szük sé ges ada tok ról.”

4.  §

Az R. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/23/EK irány -
elve (2004. már ci us 31.) az em ber i szö ve tek és sej tek ado -
má nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra, fel dol go zá sá ra,
meg õr zé sé re, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó mi nõ sé -
gi és biz ton sá gi elõ írások meg ál la pí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2006/17/EK irány elve (2006. feb ru ár 8.)
a 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek az 
em ber i szö ve tek és sej tek ado má nyo zá sá ra, gyûj té sé re,
vizs gá la tá ra vo nat ko zó egyes tech ni kai kö ve tel mé nyek
vo nat ko zá sá ban tör té nõ vég re haj tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2006/86/EK irány elve (2006. ok tó ber
24.) a 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek a nyo mon kö vet he tõ sé gi kö ve tel mé nyek, a sú lyos szö -
võd mé nyek és ká ros ese mé nyek be je len té se, valamint az
em ber i szö ve tek és sej tek kó do lá sá ra, fel dol go zá sá ra, kon -
zer vá lá sá ra, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó egyes
tech ni kai kö ve tel mé nyek te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá -
sá ról.”
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5.  §

(1) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 7. és 9. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 10. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

(4) Az R. e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti 11. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a 2004/23/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv nek a nyo mon kö vet he tõ sé gi kö ve tel mé -
nyek, a sú lyos szö võd mé nyek és ká ros ese mé nyek be je len -
té se, valamint az em ber i szö ve tek és sej tek kó do lá sá ra, fel -
dol go zá sá ra, kon zer vá lá sá ra, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo -
nat ko zó egyes tech ni kai kö ve tel mé nyek te kin te té ben tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. ok tó ber 24-i,
2006/86/EK bi zott sá gi irány el vé nek  való meg fe le lést
szol gál ja.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
az 55/2007. (XII. 19.) EüM rendelethez

„6. számú melléklet
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A) Szövetbeültetésre jogosult egészségügyi 
szolgáltatók

Csont ve lõ (ide ér ten dõ az összes ha e mo po e ti kus õs sejt -
vé te li for ma)

a) Fõ vá ro si Ön kor mány zat Egye sí tett Szent Ist ván és
Szent Lász ló Kór há za,

b) BAZ Me gyei Ön kor mány zat Gyer mek egész ség ügyi
Köz pont,

c) Pé csi Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má -
nyi Kar,

d) Deb re ce ni Egye tem Egész ség ügyi Cent rum,

e) Sze ge di Tu do mány egye tem II. Bel kli ni ka.

Sza ru hár tya

a) Pé csi Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má -
nyi Kar,

b) Sze ge di Tu do mány egye tem,
c) Deb re ce ni Egye tem,
d) Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi

Kar,
e) Fõ vá ro si Ön kor mány zat Baj csy-Zsi linsz ky Kór -

háza.

Kö tõ- és tá masz tó szö vet

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges
szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let alap ján ál ta lá nos se bé szet, gyermek -
sebészet, or to pé dia és tra u ma to ló gia te vé keny ség re mû kö -
dé si en ge déllyel ren del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tók.

B) Élõ személybõl átültetés céljából történõ
szövetkivételre jogosult egészségügyi szolgáltatók

Csont ve lõ (ide ér ten dõ az összes ha e mo po e ti kus õs sejt -
vé te li for ma)

a) Fõ vá ro si Ön kor mány zat Egye sí tett Szent Ist ván és
Szent Lász ló Kór há za,

b) BAZ Me gyei Ön kor mány zat Gyer mek egész ség ügyi
Köz pont,

c) Pé csi Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Orvostudo -
mányi Kar,

d) Deb re ce ni Egye tem Egész ség ügyi Cent rum,
e) Sze ge di Tu do mány egye tem II. Bel kli ni ka.

Kö tõ- és tá masz tó szö vet

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges
szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let alap ján ál ta lá nos se bé szet, gyermek -
sebészet, or to pé dia és tra u ma to ló gia te vé keny ség re mû kö -
dé si en ge déllyel ren del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tók.”

2. számú melléklet
az 55/2007. (XII. 19.) EüM rendelethez

a) Az R. 7. szá mú mel lék le té nek 1.1.3. pont ja he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

[Ha lott ból tör té nõ szö vet el tá vo lí tás
Ál ta lá nos ki zá rá si kri té ri u mok]
„1.1.3. Rossz in du la tú be teg ség, ki vé ve tel je sen gyó -

gyult in situ car ci no ma. Cor nea át ül te tés ese tén nem ki zá ró 
ok a do nor rossz in du la tú da ga na tos be teg sé ge, ki vé ve a
he ma to ló gi ai da ga na tos meg be te ge dé se ket, a re ti nob las to -
mát és az elül sõ szem csar nok rossz in du la tú da ga na tát.”

13292 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/178. szám



b) Az R. 9. szá mú mel lék le té nek 1.2.2. pont ja ki egé -
szül az aláb bi h)–i) pon tok kal:

[A gyûj tést vég zõ szer ve zet nek gyûj té si je len tést kell ké -
szí te nie, ame lyet át kell adni a szö vet bank nak. E je len tés
leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:]

„h) az ado má nyo zás tí pu sa (pl. egy vagy több sejt tí pus -
ból álló szö vet, au to lóg vagy al lo gén do nor, élõ do nor
vagy ha lott ból tör té nõ el tá vo lí tás);

i) az em ber i fel hasz ná lás azo no sí tó ada tai, ezen be lül
az el osz tás vagy meg sem mi sí tés idõ pont ja, to váb bá az
egész ség ügyi szol gál ta tó azo no sí tó ja.”

c) Az R. 9. szá mú mel lék le té nek 1.2. pont ja ki egé szül
az aláb bi 1.2.3–1.2.4. pon tok kal:

[Do nor do ku men tá ció]
„1.2.3. Az em ber i fel hasz ná lás ra szánt, em ber i szö ve -

tek bõl és sej tek bõl elõ ál lí tott ter mé ken az aláb bi azo no sí tó 
ada to kat kell fel tün tet ni:

a) a szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség azo no sí tó ja,
b) a szö vet és sejt/ter mék tí pu sa,
c) a té tel cso por tok szá ma,
d) az al té te lek szá ma,
e) a le já rat nap ja,
f) a szö vet/sejt stá tu sa (azaz ka ran tén alá vont, fel hasz -

ná lás ra al kal mas stb.),
g) a ter mé kek le írá sa és ere de te, az al kal ma zott fel dol -

go zá si lé pé sek, a szö ve tek kel és sej tek kel érint ke zés be
lépõ és azok mi nõ sé gét és/vagy biz ton sá gát be fo lyá so ló
anya gok és ada lék anya gok,

h) a vég le ges cím két ki ál lí tó egész ség ügyi szol gál ta tó
azo no sí tó ja.

1.2.4. A fel hasz ná ló szer ve zet leg alább a kö vet ke zõ
ada to kat kö te les nyil ván tar ta ni:

a) a szál lí tó szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség azo no -
sí tó ja,

b) az or vos vagy a vég fel hasz ná ló egész ség ügyi szol -
gál ta tó azo no sí tó ja,

c) a szö ve tek és sej tek tí pu sa,
d) a ter mék azo no sí tó ja,
e) a re ci pi ens sze mély azo nos sá ga,
f) a fel hasz ná lás idõ pont ja.”

d) Az R. 9. szá mú mel lék le té nek 1.4. pont ja ki egé szül
az aláb bi j)–l) pon tok kal:

[Amennyi ben köz ve tí tõ út ján tör té nik a szö ve tek/sej tek
szál lí tá sa, min den szál lí tó tar tályt leg alább a kö vet ke zõ ket
tar tal ma zó cím ké vel kell el lát ni:]

„j) aján lott szál lí tá si kö rül mé nyek (pl. hû ten dõ, ál lí tott
hely zet ben szál lí tan dó stb.);

k) biz ton sá gi elõ írások/(adott eset ben) hû té si mód -
szerek;

l) a szö vet- vagy sejt ter mék meg ha tá ro zá sa és mé re te,
to váb bá a mor fo ló gi ai és a mû kö dé sé re vo nat ko zó
 adatok.”

e) Az R. 9. szá mú mel lék le té nek 1.5. pont ja ki egé szül
az aláb bi 1.5.5–1.5.6. pon tok kal:

[A szö ve tek/sej tek át vé te le a szö vet fel dol go zó és -tá ro ló
lé te sít mény ben]

„1.5.5. A szö vet bank nak szak mai el já rás rend del kell
ren del kez nie a sej tek, illetve szö ve tek el osz tá sá ra és
vissza hí vá sá ra. A szak mai el já rás rend a vissza hí vás te kin -
te té ben tar tal maz za a szük sé ges in téz ke dé se ket, az in téz -
ke dé sek ha tár ide jét, az in téz ke dé se kért  való fe le lõs ség
rend jét és az ÁNTSZ ille té kes re gi o ná lis in té ze té nek ér te -
sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat. A szak mai el já rás rend ben
biz to sí ta ni kell a szö ve tek és sej tek kö vet he tõ sé gét. Min -
den olyan do nort azo no sí ta ni kell, aki hoz zá já rul ha tott
szö võd mény ki vál tá sá hoz a re ci pi ens ben, vissza kell hív ni
az e do nor tól ren del ke zés re álló szö ve te ket és sej te ket, és
ér te sí te ni kell az ugyan azon do nor tól gyûj tött szö ve tek és
sej tek cím zett je it és re ci pi en se it ab ban az eset ben, ha koc -
ká zat nak le het nek ki té ve. A szö ve tek és sej tek iránt egész -
ség ügyi szol gál ta tók tól ér ke zõ igény lé sek alap ján meg -
teendõ in téz ke dé se ket, to váb bá a szö ve tek és sej tek be te -
gek, illetve egész ség ügyi szol gál ta tók ré szé re tör té nõ el -
osz tá sát bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ szak mai el já rás rend -
ben kell sza bá lyoz ni. A vissza kül dött ter mé kek ke ze lé sét,
be le ért ve a ter mé kek lel tár ba  való vissza vé te lé re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat, a szak mai el já rás rend ben meg kell ha tá -
roz ni.

1.5.6. A kri ti kus fel dol go zá si el já rá so kat va li dál ni kell,
és azok nyo mán a szö ve tek vagy sej tek nem vál hat nak kli -
ni ka i lag ha tás ta lan ná vagy a re ci pi ens re néz ve ár tal mas sá.
A va li dá lást az egész ség ügyi szol gál ta tó sa ját ada tai vagy
más egész ség ügyi szol gál ta tó ada tai, illetve egyéb köz zé -
tett ada tok alap ján kell el vé gez ni, ille tõ leg a már be ve ze -
tett és al kal ma zott el já rá sok ese té ben azok le írá sa és in di -
ká to rai alap ján. Biz to sí ta ni kell, hogy a va li dált el já rást a
szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség vég re tud ja haj ta ni. Az
el já rá so kat szak mai el já rás rend ben kell rög zí te ni, és min -
den eset ben a szak mai el já rás rend alap ján vé gez ni, az
e mel lék let ben irány adó sza bá lyok sze rint. Amennyi ben a
szö ve tek re vagy sej tek re mik ro bák in ak ti vá lá sát cél zó el -
já rást al kal maz nak, azt pon to san meg kell ha tá roz ni,
illetve do ku men tál ni és va li dál ni kell. A fel dol go zás bár -
mely je len tõs vál to zá sa elõtt a mó do sí tott fo lya ma tot va li -
dál ni és do ku men tál ni kell. A fel dol go zá si el já rá so kat
rend sze res kri ti kai ér té ke lés nek kell alá vet ni annak biz to -
sí tá sa ér de ké ben, hogy azok fo lya ma to san a várt ered mé -
nye ket hoz zák. A szö vet- és sejt meg sem mi sí tõ el já rá sok -
kal meg kell elõz ni az egyéb ado má nyo zá sok és ter mé kek,
a fel dol go zá si kör nye zet szennye zõ dé sét vagy a sze mély -
zet meg fer tõ zõ dé sét.”
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3. számú melléklet az 55/2007. (XII. 19.) EüM rendelethez

„10. szá mú mel lék let a 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let hez

I. Súlyos szövõdmények bejelentése

A. Súlyos szövõdmény gyanújának bejelentése

A szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség meg ne ve zé se, mû kö dé si en ge dély szá ma

A je len tés azo no sí tó ja

A be je len tés idõ pont ja (év/hó nap/nap)

Annak meg je lö lé se, hogy az érin tett sze mély re ci pi ens avagy do nor

A gyûj tés vagy az em ber i célú fel hasz ná lás idõ pont ja (év/hó nap/nap) és he lye

Do nor azo no sí tó szám

A sú lyos szö võd mény gya nú ja fel me rü lé sé nek idõ pont ja (év/hó nap/nap)

A sú lyos szö võd mény gya nú já ban érin tett szö ve tek és sej tek tí pu sa

Sú lyos szö võd mény(ek) gya nú já nak tí pu sa

B. A súlyos szövõdmények gyanújáról végzett vizsgálat következtetései

Szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség meg ne ve zé se, mû kö dé si en ge dély szá ma

A be je len tés azo no sí tó ja

A meg erõ sí tés idõ pont ja (év/hó nap/nap)

Sú lyos szö võd mény be kö vet ke zé sé nek idõ pont ja (év/hó nap/nap)

Do nor azo no sí tó szám

Sú lyos szö võd mény meg erõ sí té se (igen/nem)

Sú lyos szö võd mény tí pu sá nak meg vál to zá sa (igen/nem)

Amennyi ben igen, ha tá roz za meg:

Kli ni kai ered mény (ha is mert)

– Tel jes gyó gyu lás

– Ki sebb kö vet kez mény

– Sú lyos kö vet kez mény

– Ha lál

A szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség ál tal el vég zett vizs gá lat ered mé nye és a záró kö vet kez te té sek

A szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség aján lá sai a meg elõ zõ és kor rek ci ós in téz ke dé sek re

II. Súlyos káros események bejelentése

A. Súlyos káros események gyanújának bejelentése

Szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség meg ne ve zé se, mû kö dé si en ge dély szá ma

A be je len tés azo no sí tó ja

A be je len tés idõ pont ja (év/hó nap/nap)

Sú lyos ká ros ese mény be kö vet ke zé sé nek idõ pont ja (év/hó nap/nap)
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A szö ve tek és sej tek mi nõ sé gét és biz ton sá gát érin tõ,
az aláb bi ak va la me lyi ké ben be kö vet ke zett el té rés 

 miatti sú lyos szö võd mény

Rész le te zés

Szö vet- és sejt hi ba
Be ren de zés 

meg hi bá so dá sa
Em ber i mu lasz tás

Egyéb 
(ha tá roz za meg)

Gyûj tés

Vizs gá lat

Szál lí tás

Fel dol go zás

Tá ro lás

El osz tás

Anya gok

Egyéb (ha tá roz za meg)

B. A súlyos káros eseményekrõl végzett vizsgálat következtetései

Szö vet fel dol go zó és -tá ro ló egy ség meg ne ve zé se, mû kö dé si en ge dély szá ma

A be je len tés azo no sí tó ja

A be je len tés idõ pont ja (év/hó nap/nap)

Sú lyos ká ros ese mény be kö vet ke zé sé nek idõ pont ja (év/hó nap/nap)

A ki vál tó ok elem zé se (rész le tek)

A meg tett kor rek ci ós in téz ke dé sek (rész le tek)
”

4. számú melléklet az 55/2007. (XII. 19.) EüM rendelethez

„11. szá mú mel lék let a 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let hez

Az éves jelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok

A. A súlyos szövõdményekre vonatkozó éves jelentéshez alkalmazandó formanyomtatvány

Je len tés te võ or szág

Je len té si idõ szak (év) ja nu ár 1–de cem ber 31.

Sú lyos szö võd mény(ek) elõ for du lá sá nak szá ma szö vet- és sejt tí pu son ként
(vagy a szö ve tek kel és sej tek kel  érint ke zés be lépõ ter mék tí pu sa sze rint)

A szö vet/sejt (vagy a szö ve tek -
kel és sej tek kel érint ke zés be

lépõ ter mék) tí pu sa

Sú lyos szö võd mény(ek) 
elõ fordulásának szá ma

Eb bõl az el osz tott szö ve tek/
sej tek szá ma össze sen 
(amennyi ben az adat 

ren del ke zés re áll)

1

2

3

4

...

Össze sen
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Az el osz tott szö ve tek és sej tek szá ma össze sen (köz tük azon szö vet- és sejt tí pus fel tün te té sé vel, amely re vonatko -
zóan nem je len tet tek sú lyos szö võd mé nye ket):

Az érin tett re ci pi en sek szá ma (a re ci pi en sek szá ma össze sen):

A be je len tett sú lyos szö võd mé nyek jel le ge Sú lyos szö võd mény(ek) elõ for du lá sá nak szá ma össze sen

Át vitt bak te ri á lis fer tõ zés

Át vitt ví ru sos fer tõ zés HBV

HCV

HIV–1/2

Egyéb (ha tá roz za meg)

Át vitt pa ra zi tás fer tõ zés Ma lá ria

Egyéb (ha tá roz za meg)

Át vitt rossz in du la tú be teg sé gek

Egyéb be teg sé gek át vi te le

Egyéb sú lyos szö võd mé nyek (ha tá roz za meg)

B. A súlyos káros eseményekre vonatkozó éves jelentéshez alkalmazandó formanyomtatvány

Je len tés te võ or szág

Je len té si idõ szak (év) ja nu ár 1–de cem ber 31.

A fel dol go zott szö ve tek és sej tek tel jes szá ma

A szö ve tek és sej tek mi nõ sé gét és biz ton sá gát érin tõ,
az aláb bi ak va la me lyi ké ben be kö vet ke zett el té rés  miatti

sú lyos ká ros ese mény szá ma össze sen

Rész le te zés

Szö vet- és sejt hi ba
(ha tá roz za meg)

Fel sze re lés 
meg hi bá so dá sa
(ha tá roz za meg)

Em ber i mu lasz tás
(ha tá roz za meg)

Egyéb
(ha tá roz za meg)

Gyûj tés

Vizs gá lat

Szál lí tás

Fel dol go zás

Tá ro lás

El osz tás

Anya gok

Egyéb (ha tá roz za meg)

”



A gazdasági és közlekedési miniszter
99/2007. (XII. 19.) GKM

rendelete

az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá
egyes épületnek nem minõsülõ építményekre

(sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló mûszaki
szakértõi tevékenység végzésének feltételeirõl  szóló

39/1999. (VII. 6.) GM rendelet módosításáról

A szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let
2.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Az ipar i szak te rü le tek kö ré be tar to zó, to váb bá egyes
épü let nek nem mi nõ sü lõ épít mé nyek re (sa já tos épít mény -
faj ták ra) vo nat ko zó ön ál ló mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 39/1999. (VII. 6.) GM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dés a) pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já rá sok ban
kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott
szak ér tõi en ge dé lyek azok ha tár ide jé nek le jár tá ig ér vé -
nye sek.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék let
a) G–A pont 1–2., 4., 7–12. és 14. al pont ja,
b) G–B pont 2., 4–5., 10–12. al pont ja,
c) G–D pont 31. al pont já ban az „az élel mi szer ipar ban”

szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let 1.  §-a és 2.  § (3) be kez dé se 2008. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát 
vesz ti.

(5) Ez a ren de let 2013. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
100/2007. (XII. 19.) GKM

rendelete

a belföldi fenntartott postai szolgáltatások
legmagasabb hatósági díjairól  szóló

85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, valamint a pos tá ról
 szóló 2003. évi CI. tör vény 53.  § (4) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A bel föl di fenn tar tott pos tai szol gál ta tá sok leg ma ga -
sabb ha tó sá gi dí ja i ról  szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 3.  § d) pont já ban az „500” szö -
veg rész he lyé be a „200” szö veg lép.

2.  §

Az R. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és
2. szá mú mel lék le te lép.

3.  §

E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és 2008. ja -
nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 100/2007. (XII. 19.) GKM rendelethez

„1. mel lék let a 85/2006. (XII. 15.) GKM ren de let hez

1. Le vél kül de mé nyek és cím zett rek lám kül de mé nyek

Meg ne ve zés El sõbb sé gi kül de mény ként Nem el sõbb sé gi kül de mény ként

a) Szab vány le vél 100 Ft  70 Ft

b) Szab vány cím zett rek lám kül de mény  89 Ft  62 Ft

c) Egyéb le vél 145 Ft 100 Ft

d) Egyéb cím zett rek lám kül de mény 128 Ft  89 Ft

e) Le ve le zõ lap, ké pes le ve le zõ lap 100 Ft  70 Ft

2. Hi va ta los irat

Meg ne ve zés Alap ta ri fa

a) Hi va ta los irat – sa ját ke zé hez 320 Ft

b) Hi va ta los irat – egyéb 275 Ft

”

2. melléklet a 100/2007. (XII. 19.) GKM rendelethez

„2. mel lék let a 85/2006. (XII. 15.) GKM ren de let hez

El sõbb sé gi ke ze lés nél kül

Fel vé te li hely Pos ta hely Le vél cent rum/Pos ta Fel dol go zó Üzem Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont

Mennyi sé gi sáv
201–500

da rab
501–2000 

da rab

2001–
5000
da rab

5001–
10 000
da rab

10 000
da rab
fe let t

201–500
da rab

501–2000 
da rab

2001–
5000
da rab

5001–
10 000
da rab

10 000
da rab
fe let t

201–500
da rab

501–2000 
da rab

2001–
5000
da rab

5001–
10000
da rab

10 000
da rab
fe let t

Súly -
ka te -
gó ria

Szab -
vány

30 g-ig
65 Ft 62 Ft 62 Ft 62 Ft 62 Ft 65 Ft 62 Ft 59 Ft 57 Ft 57 Ft 65 Ft 62 Ft 59 Ft 56 Ft 53 Ft

50 g-ig 93 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 81 Ft 81 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 80 Ft 76 Ft

El sõbb sé gi ke ze lés sel

Fel vé te li hely Pos ta hely Le vél cent rum/Pos ta Fel dol go zó Üzem Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont

Mennyi sé gi sáv
201–500

da rab
501–2000 

da rab

2001–
5000
da rab

5001–
10 000
da rab

10 000
da rab
fe let t

201–500
da rab

501–2000 
da rab

2001–
5000
da rab

5001–
10 000
da rab

10 000
da rab
fe let t

201–500
da rab

501–2000 
da rab

2001–
5000
da rab

5001–
10000
da rab

10 000
da rab
fe let t

Súly -
ka te -
gó ria

Szab -
vány

30 g-ig
93 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 89 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 81 Ft 81 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 80 Ft 76 Ft

50 g-ig 135 Ft 128 Ft 128 Ft 128 Ft 128 Ft 135 Ft 128 Ft 122 Ft 118 Ft 118 Ft 135 Ft 128 Ft 122 Ft 116 Ft 110 Ft

”



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
53/2007. (XII. 19.) IRM

ren de le te

a Cégközlönyben megjelenõ közlemények
közzétételérõl és költségtérítésérõl  szóló

22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 128.  §-ának
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának h) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé té te lé -
rõl és költ ség té rí té sé rõl  szóló 22/2006. (V. 18.) IM ren de -
let (a továb biak ban: Ckr.) 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be fi ze té se ket az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium a költ ség ve té si át fu tó be vé te lek for gal ma
szám lán ve szi nyil ván tar tás ba. A szám lá ról a 10.  § sze rin ti
vissza té rí té sek után fenn ma ra dó össze get a tárgy hó na pot
kö ve tõ hó nap 20. nap já ig – a Cég köz löny szer kesz té sé vel,
ki adá sá val össze füg gés ben fel me rü lõ, a Cég köz löny ki -
adá sá ból szár ma zó be vé te lek ál tal nem fe de zett, az Igaz -
ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium és a Cég köz löny ki -
adá sá val össze füg gõ fel ada to kat el lá tó Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó kö zött fenn ál ló meg álla po dás alap ján szük -
sé ges és iga zolt költ sé gek le vo ná sát köve tõen – a köz pon ti
költ ség ve tés be vé te li szám lá já ra kell be fi zet ni.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg

a) a Ckr. 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, valamint 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Igaz -
ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium”;

b) a Ckr. 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 10.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz” szö -
veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Minisztériumhoz”;

c) a Ckr. 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben, to váb bá 10.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban az „Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um ba” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Minisztériumba”

szö veg rész lép.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
30/2007. (XII. 19.) SZMM

rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szociális szakképesítések megszerzésére

irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben – ré gi ón kén ti
bon tás ban – meg ha tá ro zott in téz mé nyek 2010. jú li us
31-éig jo go sul tak is ko la rend sze ren kí vü li, szo ciá lis szak -
ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyuló szak mai vizs ga szer -
ve zé sé re.

(2) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mény a 2. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí té sek
te kin te té ben és az ott meg ha tá ro zott ré gi ó ban jo go sult
szak mai vizs ga szer ve zé sé re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz mé nye ken kí vül a
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet va la -
mennyi, a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szo ciá lis szak ké pe sí tés te kin te té ben jo go sult szak -
mai vizs ga meg szer ve zé sé re.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 30/2007. (XII. 19.) SZMM rendelethez

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint
(azon szakképesítések megnevezését, melyre az intézmény feljogosított,

a 2. számú melléklet tartalmazza)

Nyugat-Dunántúl régió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se

Címe

ir.szám vá ros utca, ház sz.

1. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.

Közép-Dunántúl régió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se

Címe

ir.szám vá ros utca, ház sz.

1. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.

Dél-Dunántúl régió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se

Címe

ir.szám vá ros utca, ház sz.

1. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.

Közép-Magyarország régió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se

Címe

ir.szám vá ros utca, ház sz.

1. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.

2. Ra o ul Wal len berg Hu mán Szak kép zõ Is ko la
és Gim ná zi um

1088 Bu da pest Lu do vi ka tér 1.

3. ELTE Bár czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar 1097 Bu da pest Ecse ri út 3.

4. Szent-Györ gyi Al bert Egész ség ügyi és Szo ciá lis Szak -
is ko la és Szak kö zép is ko la

6000 Kecs ke mét Nyí ri út 73.

5. Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet (ETI) 1085 Bu da pest Ho ránsz ky u. 15.

6. Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la 3526 Mis kolc Szent pé te ri kapu 76.

7. Arany Al kony Kht. 1084 Bu da pest Má tyás tér 6.
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Észak-Magyarország régió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se

Címe

ir.szám vá ros utca, ház sz.

1. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.

2. ELTE Bár czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar 1097 Bu da pest Ecse ri út 3.

3. Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la 3526 Mis kolc Szent pé te ri kapu 76.

Észak-Alföld régió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se

Címe

ir.szám vá ros utca, ház sz.

1. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.

2. ELTE Bár czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar 1097 Bu da pest Ecse ri út 3.

3. Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la 3526 Mis kolc Szent pé te ri kapu 76.

Dél-Alföld régió

Sor-
szám

Az in téz mény meg ne ve zé se

Címe

ir.szám vá ros utca, ház sz.

1. NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. 1143 Bu da pest Gi zel la u. 42–44.

2. Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la 3526 Mis kolc Szent pé te ri kapu 76.

3. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Mun ka erõ fej lesz tõ és Kép zõ
Köz pont

5600 Bé kés csa ba Két egy há zi út 1.



2. számú melléklet a 30/2007. (XII. 19.) SZMM rendelethez

Szakképesítések* szerinti vizsgaszervezési jogosultságok a régiók feltüntetésével

OKJ szám
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés
köre

Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény meg ne ve zé se
(a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za)

Ré gi ók

ND KD DD KM EM EA DA

33 762 01 0010 33 02 Szo ciá lis gon do zó
és ápo ló

el ága zás NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. X X X X X X X

Ra o ul Wal len berg Hu mán Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um X

Szent-Györ gyi Al bert Egész ség ügyi és Szo ciá lis Szak is ko la
és Szak kö zé pis ko la, Kecs ke mét

X

Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la X X X X

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Mun ka erõ fej lesz tõ és Kép zõ Köz pont X

Arany Al kony Kht. X

52 223 01 0000 00 00 Jel nyel vi tol mács ELTE Bár czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar X X X

54 762 02 0010 54 04 Szo ciá lis gon do zó,
szer ve zõ

el ága zás NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. X X X X X X X

Szent-Györ gyi Al bert Egész ség ügyi és Szo ciá lis Szak is ko la
és Szak kö zé pis ko la, Kecskemét

X

Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la X X X X

54 762 02 0010 54 01 Ge ron to ló gi ai gon -
do zó

el ága zás NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. X X X X X X X

54 762 01 0010 54 02 Szo ciá lis asszisz tens el ága zás NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. X X X X X X X

Fe ren czi Sán dor Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la X X X X

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Mun ka erõ fej lesz tõ és Kép zõ Központ X

54 762 01 0001 54 02 Men tál hi gi é nés
asszisz tens

rá épü lés NOMINA 3P Ok ta tás szer ve zõ és Szol gál ta tó Zrt. X X X X X X X

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Mun ka erõ fej lesz tõ és Kép zõ Központ X

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermek -
gondozó, -ne ve lõ

el ága zás Ra o ul Wal len berg Hu mán Szak kép zõ Is ko la és Gim ná zi um X

Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet (ETI) X

Szent-Györ gyi Al bert Egész ség ügyi és Szo ciá lis Szak is ko la
és Szak kö zé pis ko la, Kecskemét

X

* A szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se és azo no sí tó szá ma az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott
Or szá gos Kép zé si Jegy zék sze rint ke rült meg ha tá ro zás ra. Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let 2006. már ci us 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei és az ah hoz il lesz ke dõ szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nyek sze rint szer ve zett kép zé sek ese té ben a vizs ga szer ve zé si jo go sult ság a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
21/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rint meg fe lel te tett szak ké pe sí té sek te kin te té ben is fenn áll.
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
109/2007. (XII. 19.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény rendelke -
zései sze rint meg tár gyal ta a Fi desz Ma gyar Pol gá ri
 Szövetség ne vé ben dr. Or bán Vik tor és a Keresztény -
demokrata Nép párt ne vé ben dr. Sem jén Zsolt ál tal be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a
2007. de cem ber 17-i ülé sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek -
võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá sért a je len kér dés ben meg tar -
tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne kell jen kór -
házi na pi dí jat fi zet ni?” kér dés ben az or szá gos ügy dön tõ
nép sza va zást el ren de li.

Az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás költ ség ve té sé re – az 
egy nap tá ri na pon sza va zás ra bo csá tott kér dé sek szá má tól
füg get le nül – 4470,00 mil lió fo rint for dít ha tó.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
110/2007. (XII. 19.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl**

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény rendelke -
zései sze rint meg tár gyal ta a Fi desz Ma gyar Pol gá ri
 Szövetség ne vé ben dr. Or bán Vik tor és a Keresztény -
demokrata Nép párt ne vé ben dr. Sem jén Zsolt ál tal be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a
2007. de cem ber 17-i ülé sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi -
or vo si el lá tá sért, fo gá sza ti el lá tá sért és a járóbeteg-szak -
ellátásért a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve -
tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne kell jen vi zit dí jat fi zet ni?” kér dés ben 
az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zást el ren de li.

Az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás költ ség ve té sé re – az 
egy nap tá ri na pon sza va zás ra bo csá tott kér dé sek szá má tól
füg get le nül – 4470,00 mil lió fo rint for dít ha tó.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
111/2007. (XII. 19.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény rendelke -
zései sze rint meg tár gyal ta a Fi desz Ma gyar Pol gá ri
 Szövetség ne vé ben dr. Or bán Vik tor és a Keresztény -
demokrata Nép párt ne vé ben dr. Sem jén Zsolt ál tal be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a
2007. de cem ber 17-i ülé sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la -
mi lag tá mo ga tott fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall -
gatóknak ne kell jen kép zé si hoz zá já ru lást fi zet ni ük?” kér -
dés ben az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zást el ren de li.

Az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás költ ség ve té sé re – az 
egy nap tá ri na pon sza va zás ra bo csá tott kér dé sek szá má tól
füg get le nül – 4470,00 mil lió fo rint for dít ha tó.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Az Országgyûlés
112/2007. (XII. 19.) OGY

határozata

a Budapest VIII., Köztársaság tér 27. szám alatti,
kincstári vagyon részét képezõ épület értékesítése

tárgyában megkötött megállapodás állami
számvevõszéki vizsgálatáról*

1. Az Or szág gyû lés fel ké ri az Ál la mi Szám ve võ szé ket, 
hogy az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 2.  § (6) be kez dé sé ben rög zí tett fel ada -
tá nak meg fele lõen tör vényességi szem pont ból vizs gál ja
meg a Bu da pest VIII., Köz tár sa ság tér 27. szám alatt ta lál -
ha tó, kincs tá ri va gyon ré szét ké pe zõ épü let zárt kö rû ér té -
ke sí té sé re vo nat ko zó, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
és a Ho ri zont Zrt. ál tal 2006. szep tem ber 5-én meg kö tött
szer zõ dést és lét re jöt té nek kö rül mé nye it. Vizs gá la ta ter -
jed jen ki arra is, hogy az el ide ge ní tés oko zott-e a Ma gyar
Ál lam nak va gyon vesz tést.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1100/2007. (XII. 19.) Korm.

határozata

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
tevékenységébe való bekapcsolódás lehetõségeirõl

és feladatairól

A Kor mány meg erõ sí ti a Ma gyar Köz tár sa ság el kö te le -
zett sé gét az Euró pai In no vá ci ós és Tech no ló gi ai In té zet
mint kö zös sé gi kez de mé nye zés tá mo ga tá sá ra.

A Kor mány annak ér de ké ben, hogy Ma gyar or szág meg -
fele lõen fel ké szül jön az Euró pai Unió új on nan lét re ho zan -
dó ügy nök sé ge, az Euró pai In no vá ci ós és Tech no ló gi ai In -
té zet (a továb biak ban: ETI) ma gyar or szá gi be fo ga dá sá ra,
valamint az ügy nök ség há ló za ti rend sze ré be való si ke res
be kap cso ló dás ra, a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz ta:

1. A Kor mány pri o ri tás nak te kin ti, hogy az ETI irá nyí -
tó tes tü le té nek szék he lye Ma gyar or szá gon le gyen, s en nek 
ér de ké ben fel hív ja:

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy a szak -
mai lob bi te vé keny ség elõ se gí té sé hez ké szít se el a ha zai el -
kö te le zett sé get ki fe je zõ ma gyar pá lyá za ti bro sú rát;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. feb ru ár 15.

b) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert és a kül ügy mi -
nisz tert, hogy ko or di nál ják a ma gyar pá lyá za ti bro sú ra
kül föl di is mer te té sét az Euró pai Unió tag ál la ma i val foly -
ta tott tár gya lá sa ik so rán;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: bro sú ra el ké szí té sét köve tõen

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, valamint az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy az ETI Igazgató -
tanácsában való rész vé tel re ma gyar szak ér tõk ered mé nyes
pá lyá za tát se gít se elõ.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: az Euró pai Bi zott ság pá lyá za ti ki írá sá hoz
  iga zod va

2. A Kor mány tá mo gat ja a ma gyar in téz mé nyek rész -
vé te lét az ETI szer ve ze ti rend sze ré ben, tu do má nyos és in -
no vá ci ós tár su lá sa i ban (KIC). En nek ér de ké ben fel hív ja:

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, valamint az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy az MTA el nö ké nek
be vo ná sá val dol goz zon ki egy há ló zat épí tõ, szé les körû
nem ze ti – szak mai szer ve zõ dés (tech no ló gi ai plat form)
lét re jöt tét elõ se gí tõ prog ra mot;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 15.

b) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap fe let ti
ren del ke zé si jo got gya kor ló gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz tert, hogy – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, valamint az MTA el -
nö ke be vo ná sá val a szak mai elõ ké szí tõ mun ká ba – kez de -
mé nyez ze pá lyá zat ki írá sát a tu dás és in no vá ci ós tár su lá -
sok (KIC) te vé keny sé gé be be kap cso lód ni ké pes gaz da sá -
gi, pi a ci sze rep lõk, K+F in téz mé nyek, egye te mek és ku ta -
tó in té ze tek fel ké szí té sé re az al ter na tív ener gia, a klí ma vál -
to zás és az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák
té ma kör ben.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Fel kért köz re mû kö dõ: MTA el nö ke
Ha tár idõ: a Bi zott ság pá lyá za ti ki írás ához iga zod va

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

13304 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/178. szám



A Kormány
1101/2007. (XII. 19.) Korm.

határozata

a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról

A Kor mány a sport ról szóló 2004. évi I. tör vé ny
62. §-ának (1) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Nem zet
Spor to ló ja Cím rõl szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. ren de let
5. §-ában foglaltakra –

dr. Sági György né Rej tõ Il di kó vívó

ré szé re a NEMZET SPORTOLÓJA CÍMET és az az zal
járó élet já ra dé kot ado má nyoz za.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
86/2007. (XII. 19.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló 2006.
évi LVII. tör vé ny 58. §-ának b) pont ja alap ján meg ál la pí -
tom, hogy

Pim per Ri chárd nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak -
államtitkárának e megbízatása

2007. de cem ber 12-ei ha tállyal – le mon dá sá val –

meg szû nik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
40/2007. (XII. 19.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között

a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás
kötelezõ hatályának elismerésére adott
felhatalmazásról és kihirdetésérõl szóló

272/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 203/2007. (VII. 31.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2007. ok tó ber 19-ei szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szin ga pú ri Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szóló meg -
álla po dás a 7. cikk ér tel mé ben azon a na pon lép ha tály ba,
ame lyen a Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást
ar ról, hogy a ha tály ba lé pés hez szük sé ges al kot má nyos
elõ írá sok tel je sül tek.

A Ma gyar Fél 2007. no vem ber 9-ei kel te zé sû jegy zé ké -
ben tá jé koz tat ta a Szin ga pú ri Fe let a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges al kot má nyos elõ írá sok tel je sü lé sé rõl, a Szin ga -
pú ri Fél ha son ló tar tal mú jegy zé két a Ma gyar Fél 2007.
de cem ber 7-én vet te kéz hez. A meg álla po dás a 7. cikk nek
meg fe le lõ en a Szin ga pú ri Fél jegy zé ke át vé te lé nek nap -
ján, azaz 2007. de cem ber 7-én lé pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 272/2007.
(X. 19.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szin ga -
pú ri Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a gaz da sá gi együtt mû -
kö dés rõl szóló meg álla po dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me -
ré sé re adott fel ha tal ma zás ról és ki hir de té sé rõl szóló
272/2007. (X. 19.) Korm. ren de let 2–3. §-ai 2007. de cem -
ber 7-én, azaz ket tõ ezer-hét de cem ber he te di kén lép tek
 hatályba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,

kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének

k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére kiadott
technikai szám visszavonásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szóló 1996.
évi CXXVI. tör vé ny 4/A. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak alap ján az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal a
Megy eri Ke resz tény Val lá si Kö zös ség ré szé re ki adott
0657-es tech ni kai szá mot vissza von ja, te kin tet tel arra,
hogy a Pest Me gyei Bí ró ság a Megy eri Ke resz tény Val lá si
Kö zös sé get meg szün tet te.

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal elnöke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2008. január 1-je és január 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vé ny 82. § (2) be kez dé se arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin:

 ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 294 Ft/l

Gáz olaj 298 Ft/l

Ke ve rék 316 Ft/l

LPG au tó gáz 180 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vé ny ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról számlát beszerezni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A Központi Igazságügyi Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2008. január 28.–február 15-ig terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó –

termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. ja nu ár
28.– február 15-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si
hir det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1.  §-ával mó do -
sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál lam i tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg -
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (bank i
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell he -
lyez ni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel -
ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az

érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) aki nek a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj -
do na a te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem de rül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott bank i iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
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jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le

jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság ügyi
Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról, az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben
el já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tá jé ko zót
tart.

Központi Igazságügyi Hivatal
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NAGYECSED te le pü lé sen a Rá kó czi Mgtsz, Na gye csed hasz -
ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Na gye csed, Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. ja nu ár 30., 9–10 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2008. ja nu ár 30., 10 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Na gye csed

Hely raj zi
szám

Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

017/9 4 ha 3366 m2 szán tó 90,63

017/10 8 ha 5647 m2 szán tó 175,45

041/10 7183 m2 szán tó 11,21

041/12 2 ha 8252 m2 szán tó 55,31

041/6 a-ból 1 ha 1349 m2 szán tó 23,72

041/8 a 1 ha 7514 m2 szán tó 27,32

041/8 b 1 ha 8064 m2 rét 18,79

041/8 c 3 ha 1134 m2 szán tó 48,57

Csongrád megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal HÓDMEZÕVÁSÁRHELY te le pü lé sen a volt Gor zsai Ál la mi
Gaz da ság, Hód me zõ vá sár hely hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld -
rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Hód me zõ vá sár hely, Há zas ság kö tõ Te rem

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. feb ru ár 11., 10–11 óra kö zött.
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4. Az ár ve rés kez de te: 2008. feb ru ár 11., 11 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Hód me zõ vá sár hely

Hely raj zi 
szám

Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

079/15 ab 3 ha 2610 m2 gyep 41,01

081/26 6144 m2 erdõ 5,96 *

083/10 3572 m2 erdõ 3,46 *

088/8 4326 m2 erdõ 4,20 *

088/9 5738 m2 erdõ 5,57 *

095/9 a 6618 m2 erdõ 4,37 *

095/9 b 9 ha 0008 m2 gyep 122,41

095/9 c 1 ha 0140 m2 szán tó 16,73

095/9 d 3 ha 4055 m2 erdõ 22,48 *

095/9 f 6 ha 6491 m2 erdõ 43,88 *

0101/1
ab-ból

13 ha 7027 m2 szán tó 389,78 **

0110/19 2981 m2 gyep 2,59

0110/20 3 ha 0287 m2 erdõ 29,38 *

0110/21 3838 m2 gyep 3,34

0132/7 5315 m2 gyep 11,11

0132/98 6424 m2 erdõ 6,23 *

0155/3 4775 m2 gyep 6,49

0162/5 1 ha 3193 m2 erdõ 12,80 *

0228/4 1 ha 7771 m2 erdõ 17,24 *

0241/80 2 ha 0092 m2 erdõ 19,49 *

 * Kö zös mû ve lé si kö te le zett ség.
** Me zei lel tár 87 132 Ft/ha.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,

igaz ga tó

A Központi Igazságügyi Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2008. január 28.–február 15-ig terjedõ idõszak – II/2. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. ja nu ár 28.–feb ru ár 15-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si köz le mé -
nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1.  §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27.  §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/2. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõ írá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. sza bá lya it.
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5. Az ár ve ré sen min den kár pót lás ra jo go sult az õt meg il le tõ kár pót lá si jeggyel (bank i le té ti iga zo lás, ma rad vány ér ték
iga zo lás) részt ve het.

Csongrád megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍREGYHÁZA vá ros ban a Ma gyar Lász ló Mgtsz, Öt tö mös
hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír egy há za, Tol di u. 23., Vas utas Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. feb ru ár 4., 8–9 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2008. feb ru ár 4., 9 óra.

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Öt tö mös

Hely raj zi 
szám

Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

070/6 a 1582 m2 szán tó 2,88

070/6 b 2 ha 8760 m2 gyep (rét) 25,02

070/6 c 4939 m2 ná das 5,14

070/6 d 4434 m2 ná das 4,61

070/6 h 1 ha 9975 m2 szán tó 36,35

070/6 k 6234 m2 ná das 6,48

070/6 l 3950 m2 ná das 4,11

Bács-Kiskun megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍREGYHÁZA vá ros ban a KEFAG Kecs ke mét hasz ná la tá -
ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír egy há za, Tol di u. 23., Vas utas Mû ve lõ dé si Ház

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. feb ru ár 6., 8–9 óra kö zött.

4. Az ár ve rés kez de te: 2008. feb ru ár 6., 9 óra.
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5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kel ebia

Hely raj zi 
szám

Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0217/4 4 ha 6446 m2 erdõ 27,40 *

0222/19 6445 m2 gyep 2,26

0222/21 1 ha 4020 m2 gyep 4,91

0227/4 a 6937 m2 erdõ 2,29 *

0227/4 b 6039 m2 gyep 2,11

0227/9 1 ha 5168 m2 erdõ 5,01 *

0420/22 1 ha 7570 m2 szán tó 12,30

057/2 3 ha 5759 m2 gyep 12,52

* Kö zös mû ve lé si kö te le zett ség.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,

igaz ga tó
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.4299 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.




