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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
82/2008. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, 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 g), h), i), j) és
k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat
ren de li el:

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb -
biak ban: Hpt.) sze rin ti hi tel in té zet re, és a hi tel in té zet tel
egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak meg fe le lõ pénz -
ügyi vál lal ko zás ra (a továb biak ban együtt: hi tel in té zet re)
ter jed ki.

(2) A hi te le zé si koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mény 
meg ha tá ro zá sa so rán az e ren de let ben nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö -
ve tel mé nyé rõl  szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Hkr.) ren del ke zé sei az irány adó ak.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. esz köz fe de zet mel let ti ér ték pa pír-ki bo csá tás (a to -

váb bi ak ban: ABCP prog ram): olyan ér ték pa pí ro sí tá si
prog ram, amely nek ke re té ben ki bo csá tott ér ték pa pí rok
könyv sze rin ti ér té ké nek leg alább 75%-a ke res ke del mi
 értékpapír;

2. ér ték pa pí ro sí tás: olyan ügy let, amely nek ke re té ben
a) egy ki tett ség vagy a ki tett sé gek hal ma zá nak (pool -

jának) hi te le zé si koc ká za ta több ügy let rész-so ro zat ba
 kerül be so ro lás ra,

b) az ügy let tel kap cso la tos ki fi ze té sek az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett ség, il let ve a ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já nak)
tel je sí té se függ vé nyé ben ala kul nak, és

c) az ügy let rész-so ro za tok egy más hoz vi szo nyí tott alá -
ren delt sé ge ha tá roz za meg az ügy let fu tam ide je alatt a
vesz te sé gek el osz lá sát;

3. ér ték pa pí ro sí tá si fel ár: az ér ték pa pí ro sí tás hoz kap -
cso ló dó min den költ ség be sze dé sé bõl be fo lyó összeg és
más, az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek kel kap cso la tos be vé -
tel, csök kent ve az el szá molt rá for dí tá sok kal;

4. ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció: az ér ték pa pí ro sí tá si ügy -
let ben vál lalt hi te le zé si koc ká za ti ki tett ség;

5. ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ (ori gi na tor): olyan
vál lal ko zás, amely

a) sa ját maga vagy kap csolt vál lal ko zá sán ke resz tül
– köz vet le nül vagy köz vet ve – ré sze se volt az ér ték pa pí ro -
sí tás alap já ul szol gá ló ki tett sé get lét re ho zó azon ere de ti
meg ál la po dás nak, amely ben rög zí tet ték az adós (po ten ci á -
lis adós) fi ze té si kö te le zett sé gét (po ten ci á lis fi ze té si kö te -
le zett sé gét), vagy

b) meg vá sá rol ja egy har ma dik fél ki tett sé ge it, majd
 értékpapírosítja azo kat;

6. ha gyo má nyos ér ték pa pí ro sí tás: olyan – va ló di át ru -
há zá son ala pu ló – ér ték pa pí ro sí tás, amely nek ke re té ben

a) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ a ki tett sé ge it
 különleges célú gaz da sá gi egy ség re ru ház za át, és

b) a kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség ál tal ki bo csá tott
ér ték pa pí rok az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ szá má ra
nem je len te nek fi ze té si kö te le zett sé get;

7. hi tel mi nõ ség ja ví tás: olyan szer zõ dés, amely ja vít ja
egy ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció hi tel mi nõ sé gét, ide ért ve azt
a hi tel mi nõ ség ja ví tást is, ame lyet a hát rább so rolt ügy let -
rész-so ro za to kon és más hi tel koc ká za ti fe de ze tek nyúj tá -
sán ke resz tül ér nek el;

8. ke res ke del mi ér ték pa pír: vál lal ko zás ál tal, rö vid
 lejáratú kö te le zett ség fi nan szí ro zá sa ér de ké ben for ga lom -
ba ho zott, rö vid – leg fel jebb 270 na pos – le já ra tú, hitel -
viszonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír;

9. KIRB: azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték 8%-a,
ame lyet a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek bel sõ
mi nõ sí té sen ala pu ló mód sze re alap ján az ér ték pa pí ro sí tott
ki tett sé gek re úgy szá mí ta ná nak ki, hogy azok nem len né -
nek ér ték pa pí ro sít va, va la mint az e ki tett sé gek hez tar to zó,
a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer sze rint ki szá mí tott
vár ha tó vesz te sé gek össze ge;

10. kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség (KCGE): hi tel in -
té zet nek vagy be fek te té si vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ,
egy vagy több ér ték pa pí ro sí tá si ügy let vég re haj tá sá ra lét -
re ho zott olyan jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság vagy
egyéb jogi sze mély, amely nek te vé keny sé ge ki zá ró lag az
ér ték pa pí ro sí tá si ügy let vég re haj tá sá ra kor lá to zó dik, és
amely nek for rá sai kö zött az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ kö te le zett sé gei el kü lö nül nek e jogi sze mé lyi sé gû
gaz da sá gi tár sa ság vagy egyéb jogi sze mély kö te le zett sé -
ge i tõl, és az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let hez kap cso ló dó tu laj -
do no si vagy ren del ke zé si jo gok gya kor ló ja jo ga it kor lát la -
nul meg ter hel he ti vagy el cse rél he ti;

11. le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren del ke zés
(ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett ség vo nat ko zá -
sá ban): olyan ren del ke zés a szer zõ dés ben, amely meg ha -
tá ro zott ese mé nyek be kö vet kez te kor le he tõ vé te szi a be -
fek te tõ nek járó össze gek vissza fi ze té sét a ki bo csá tott
 értékpapírok ere de ti leg meg ha tá ro zott le já ra ta elõtt;
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12. lik vi di tá si hi tel ke ret: olyan szer zõ dé ses meg ál la po -
dás sal lét re jö võ ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció, amely nek cél ja,
hogy a be fek te tõk szá má ra biz to sít sa a szer zõ dés ben rög -
zí tett idõ pont ban tör té nõ pénz áram lást;

13. ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog:
az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ olyan szer zõ dé ses
 vételi op ci ó ja, amely le he tõ vé te szi az ér ték pa pí ro sí tás
 során ki bo csá tott ér ték pa pí rok vissza vá sár lá sát vagy az
 értékpapírosítási po zí ció meg szün te té sét az ala pul szol -
gáló ki tett sé gek egé szé nek vissza fi ze té se elõtt, ha a fenn -
ál ló ki tett sé gek egy meg ha tá ro zott ér ték alá csök ken nek;

14. mi nõ sí tett po zí ció: el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé vel ren del ke zõ ér ték pa pí ro sí tá si
po zí ció;

15. nem mi nõ sí tett po zí ció: el is mert kül sõ hitelminõ -
sítõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé vel nem ren del ke zõ érték -
papírosítási po zí ció;

16. ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett ség:
olyan ki tett ség, amely nél az ügy fe lek tar to zá sá nak egyen -
le gei az ügy fe lek köl csön fel vé te li és vissza fi ze té si dön -
téseinek meg fele lõen a meg ál la pí tott ér ték ha tá ron be lül
in ga doz hat nak;

17. szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás: olyan ér ték pa pí ro sí -
tás, amely nél az ügy let rész-so ro zat ba so ro lás elõ re nem
ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet al kal ma zá -
sá val (hi tel de ri va tí vák kal vagy ga ran ci ák kal) va ló sul meg, 
és a ki tett sé gek az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ szám -
vi te li mér le gé ben ma rad nak;

18. szpon zor: ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ nek nem
mi nõ sü lõ hi tel in té zet, amely ABCP prog ra mot vagy más
ér ték pa pí ro sí tá si konst ruk ci ót hoz lét re és mû köd tet,
amely har ma dik fél ki tett sé ge it vá sá rol ja meg;

19. ügy let rész-so ro zat (tran che): az ér ték pa pí ro sí tá si
ügy let alap já ul szol gá ló egy vagy több ki tett ség hi te le zé si
koc ká za tá nak szer zõ dés ben rög zí tett, el kü lö nü lõ ré sze,
ahol e rész egy po zí ci ó já hoz na gyobb vagy ki sebb hi te le -
zé si koc ká zat kap cso ló dik, mint az ügy let más ré szé nek
ugyan ilyen mé re tû po zí ci ó já hoz tar to zó hi te le zé si koc ká -
za ta, fi gyel men kí vül hagy va a har ma dik fél ál tal az adott
ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó val ren del ke zõ nek nyúj tott hi tel -
koc ká za ti fe de ze te ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül, az
e ren de let ben hasz nált fo gal mak meg ha tá ro zá sát a Hpt.
2. szá mú mel lék le te, va la mint a Hkr. tar tal maz za.

3.  §

(1) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet -
tõl az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé ge i hez tar to zó je len tõs – az
ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol gá ló ki tett ség ér té ké nek
75%-át meg ha la dó – hi te le zé si koc ká zat ke rül át ru há zás ra, 
ak kor

a) ha gyo má nyos ér ték pa pí ro sí tás ese tén nem kell
figye lembe ven nie a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték

és vár ha tó vesz te ség ér ték szá mí tá sa so rán azo kat a ki tett -
sé ge ket, ame lye ket ér ték pa pí ro sí tott, és

b) szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás ese tén az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett sé gek koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két és
vár ha tó vesz te ség ér té két az e ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint szá mít ja ki.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa kor az ér ték pa pí ro sí tást 
kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tás ba be -
von ha tó po zí ci ók ra kell koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
 értéket szá mí ta nia.

(3) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet
nem ru ház át az (1) be kez dés sze rin ti je len tõs hi te le zé si
koc ká za tot, ak kor az érin tett ér ték pa pí ro sí tás ban sze rep lõ
po zí ci ó i ra koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket nem kell
szá mí ta nia az zal, hogy a po zí ci ók alap já ul szol gá ló ki tett -
sé ge ket úgy kell ke zel ni, hogy azok nin cse nek ér ték pa pí -
ro sít va.

4.  §

(1) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben kü lön bö zõ ügy let -
rész-so ro za tok kal szem be ni ki tett ség ta lál ha tó, ak kor min -
den egyes ügy let rész-so ro zat tal szem be ni ki tett sé get
 külön ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ként kell ke zel ni.

(2) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak te kin ten dõ az olyan
 értékpapírosítási ügy let bõl ere dõ ki tett ség is, amely szár -
maz ta tott ka mat láb szer zõ dés bõl vagy de vi za ügy let bõl
ered.

(3) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ese tén a hi tel koc ká za ti
 fedezetet nyúj tót úgy kell ke zel ni, hogy az értékpapírosí -
tási po zí ci ó val õ ren del ke zik. Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po -
zíció el is mert hi tel koc ká za ti fe de zet, ak kor a po zí ci ó ra a
Hpt. 76/E–76/F.  §-a al kal maz ha tó.

5.  §

(1) Az ér ték pa pí ro sí tott ki tett ség koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té két a 6.  § sze rint szá mí tó, ér ték pa pí ro sí tást
kez de mé nye zõ és szpon zor hi tel in té zet a szer zõ dés ben
rög zí tett kö te le zett sé ge it meg ha la dó an nem ad hat tá mo ga -
tást az ér ték pa pí ro sí tás hoz az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó val
ren del ke zõ (be fek te tõ) po ten ci á lis vagy tény le ges vesz te -
sé ge i nek csök ken té se ér de ké ben.

(2) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy a szpon -
zor hi tel in té zet nem fe le l meg az (1) be kez dés ben meg -
határozott fel té te lek nek, ak kor

a) va la mennyi ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gé re leg alább
annyi tõ ké vel kell ren del kez nie, mint amennyit ér ték pa pí -
ro sí tás alap já ul szol gá ló ki tett ség re kell szá mí ta ni, és

b) nyil vá nos ság ra kell hoz nia a szer zõ dé sen kí vü li
 támogatás té nyét, va la mint en nek tõ ké re gya ko rolt ha tá sát.
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II. Fejezet

JELENTÕS HITELKOCKÁZAT ÁTRUHÁZÁSÁNAK
ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ
MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Hagyományos értékpapírosítás

6.  §

(1) Ha gyo má nyos ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ
 hitelintézetnek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé ge i re nem kell
meg ha tá roz nia a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két és
a vár ha tó vesz te ség ér té két, ha az ér ték pa pí ro sí tott ki tett -
sé gek hez tar to zó je len tõs – az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul
szol gá ló ki tett ség ér té ké nek 75%-át meg ha la dó – hitele -
zési koc ká za tot har ma dik fél re ru ház ta át, és az át ru há zás
tel je sí ti az aláb bi kö ve tel mé nye ket:

a) az ér ték pa pí ro sí tás do ku men tá ci ó ja meg fe lel az ügy -
let gaz da sá gi tar tal má nak,

b) az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek jo gi lag el kü lö nül nek
az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet tõl és hi te -
le zõ i tõl (ide ért ve a csõd- és a fel szá mo lá si el já rást is) és ezt 
jogi szak vé le mény is alá tá maszt ja,

c) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
sem köz vet len, sem köz ve tett el len õr zé se nincs az ér ték pa -
pí ro sí tá si ügy let alap já ul szol gá ló, át ru há zott ki tett sé gek
fe lett, ide nem ért ve az adós ság szol gá lat tal kap cso la tos
 beszedési jo go kat vagy kö te le zett sé ge ket,

d) a ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog
ki kö té se ese tén an nak gya kor lá sá ról az ér ték pa pí ro sí tást
kez de mé nye zõ hi tel in té zet sa ját mér le ge lé si jog kö ré ben
dönt het,

e) a ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog
ki zá ró lag ak kor gya ko rol ha tó, ha az ér ték pa pí ro sí tott
 kitettségek ere de ti ér té ké nek leg fel jebb 10%-ára kell már
csak fi ze tést tel je sí te ni,

f) a ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog
nem te he ti le he tõ vé vesz te sé gek hi tel mi nõ ség ja ví tá si
 pozíciókra vagy a be fek te tõk ál tal tar tott más po zí ci ók ra
tör té nõ al lo ká lá sá nak el ke rü lé sét, és nem cél ja a hitel -
minõség ja ví tá sa, és

g) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let re vo nat ko zó dokumen -
táció nem tar tal maz olyan ren del ke zést, amely

ga) a le já rat elõt ti vissza fi ze tés ese tét ki vé ve az ér ték -
pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet tõl meg kö ve te li az
ér ték pa pí ro sí tás po zí ci ó já nak ja ví tá sát, ide ért ve az ala pul
szol gá ló ki tett sé gek meg vál toz ta tá sát vagy a be fek te tõk
ré szé re tör té nõ fi ze ten dõ ho zam nö ve lé sét az ér ték pa pí ro -
sí tott ki tett sé gek hi tel mi nõ sé gé nek rom lá sa ese tén, vagy

gb) az ér ték pa pí ro sí tás hoz kap cso ló dó po zí ci ók bir to -
ko sai (be fek te tõk) ré szé re fi ze ten dõ ho za mot az ala pul
szol gá ló ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já nak) hitelminõ -
ségében be kö vet ke zett rom lás ese tén nö ve li.

(2) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban el len -
õr zés nek mi nõ sül, ha a kez de mé nye zõ hi tel in té zet:

a) az át ru há zott ki tett sé ge ket nye re ség re a li zá lá sa ér de -
ké ben a kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség tõl vissza vá sá -
rol hat ja, vagy

b) kö te les vissza ven ni az át ru há zott koc ká za tot.

Szintetikus értékpapírosítás

7.  §

Szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet 
az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé ge i hez tar to zó koc ká zat tal
 súlyozott ki tett ség ér té ket és vár ha tó vesz te ség ér té ket az
8–10.  § sze rint szá mít hat ja ki, ha je len tõs – az ér ték pa pí ro -
sí tás alap já ul szol gá ló ki tett ség ér té ké nek 75%-át meg -
haladó – hi te le zé si koc ká za tot ru ház át har ma dik fél re
 hitelkockázati fe de zet al kal ma zá sa mel lett, és az át ru há zás 
tel je sí ti az aláb bi kö ve tel mé nye ket:

a) az ér ték pa pí ro sí tás do ku men tá ci ó ja meg fe lel az ügy -
let gaz da sá gi tar tal má nak,

b) a hi te le zé si koc ká zat át ru há zá sát biz to sí tó hi tel koc -
ká za ti fe de zet meg fe lel a Hpt.-ben, il le tõ leg Hkr.-ben rög -
zí tett el is mer he tõ sé gi fel té te lek nek az zal, hogy a hi tel koc -
ká za ti fe de zet nyúj tó ja nem le het kü lön le ges célú gazda -
sági egy ség,

c) a hi te le zé si koc ká zat át ru há zá si szer zõ dés nem tar -
tal maz olyan fel té telt, ame lyik

ca) kü szöb ér té ke ket ha tá roz meg, ame lyek ér té két el
nem érõ vesz te sé get oko zó hi tel ese mé nyek elõ for du lá sa
nem vált ja ki a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel -
koc ká za ti fe de zet ér vé nye sí té sét,

cb) le he tõ vé te szi a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol -
gá ló hi tel koc ká za ti fe de ze tet nyúj tó szá má ra a fe de zet fel -
mon dá sát az ala pul szol gá ló ki tett sé gek hi tel mi nõ sé gé nek
rom lá sa kor,

cc) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet tõl
meg kö ve te li az ér ték pa pí ro sí tás po zí ci ó i nak ja ví tá sát, ide
nem ért ve a le já rat elõt ti vissza fi ze tést, és

cd) alap ján az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in -
té zet nek a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel koc -
ká za ti fe de zet hez kap cso ló dó költ sé ge it vagy az ér ték pa pí -
ro sí tá si po zí ci ók bir to ko sai ré szé re fi ze ten dõ ho za mot
 növeli az ala pul szol gá ló ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já -
nak) hi tel mi nõ sé gé ben be kö vet ke zõ rom lá sa ese tén, és

d) a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel koc ká -
za ti fe de zet – jogi szak vé le ménnyel alá tá maszt va – va la -
mennyi irány adó jog ha tó ság elõtt ér vé nyes és ér vé nye sít -
he tõ.
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III. Fejezet

SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SORÁN
ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉG
ÉRTÉKÉNEK KISZÁMÍTÁSA A KEZDEMÉNYEZÕ

HITELINTÉZETNÉL

8.  §

(1) A 7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese -
tén az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az
ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér té ké nek ki szá mí tá sa kor – a 10.  §-ban fog lal tak ra is
fi gye lem mel – a Hkr.-ben fog lal tak he lyett a 14–53.  §-ban
meg ha tá ro zott mód sze re ket kell al kal maz nia.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték bel sõ minõ -
sítésen ala pu ló mód szer rel tör té nõ szá mí tá sa ese tén a
7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek ele get tevõ ér ték pa -
pí ro sí tott ki tett ség vár ha tó vesz te ség ér té ke nul la.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett sé gek tel jes hal ma zá ra (po ol já ra) vo nat koz nak.

9.  §

(1) A 10.  §-ra is fi gye lem mel, az ér ték pa pí ro sí tást kez -
de mé nye zõ hi tel in té zet nek a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér té ket az ér ték pa pí ro sí tás összes ügyletrész-soroza -
tára a 14–53.  §-ban meg ha tá ro zott mód szer sze rint kell ki -
szá mí ta nia, ide ért ve a hi te le zé si koc ká zat mér sék lés el is -
me ré sé nek fel té te le it is.

(2) Ha egy ügy let rész-so ro za tot elõ re nem ren del ke zés -
re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet al kal ma zá sá val ru ház -
nak át har ma dik fél re, ak kor az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ hi tel in té zet nek a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
 érték ki szá mí tá sa kor a har ma dik fél koc ká za ti sú lyát kell
figye lembe ven nie az adott ügy let rész-so ro zat ese té ben.

10.  §

(1) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sa kor
figye lembe kell ven ni az ügy let rész-so ro zat hi tel koc ká za ti 
fe de ze te és az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek le já ra ti elté -
rését.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sa kor
az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek le já ra ta az ér ték pa pí ro sí tás
alap já ul szol gá ló leg hosszabb le já ra tú ki tett ség le já ra ta, de 
leg fel jebb öt év.

(3) A hi tel koc ká za ti fe de zet le já ra tát a Hkr.-ben fog lal -
tak sze rint kell meg ha tá roz ni.

(4) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sa kor az

ügy let rész-so ro zat ra vo nat ko zó min den olyan le já ra ti el té -
rést fi gyel men kí vül kell hagy nia, ame lyek re a
14–53.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint 1250%-os kocká -
zati súlyt rend el. A fenn ma ra dó ügy let rész-so ro za tok nál
a le já ra ti el té ré se ket a Hkr.-ben fog lal tak figye lembe véte -
lével az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kép let alap -
ján kell ki szá mí ta ni.

IV. Fejezet

KÜLSÕ HITELMINÕSÍTÉS

A külsõ hitelminõsítõ szervezetek hitelminõsítésével
szembeni követelmények

11.  §

(1) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká za ti sú lyá nak meg -
ha tá ro zá sá ra kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té se 
ak kor al kal maz ha tó, ha a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te (a továb biak ban: Fel ügye let) a kül sõ hitel -
minõsítõ szer ve ze tet – a Hkr.-ben fog lal tak alap ján – az
 értékpapírosítási po zí ció hi tel mi nõ sí té se szem pont já ból
el is me ri.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz az el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé nek – a Hkr.-ben
fog lalt fel té te le ken túl – a kö vet ke zõ fel té te le ket is tel je sí -
te nie kell:

a) nincs le já ra ti el té rés a hi tel mi nõ sí tés so rán figye -
lembe vett fi ze té si mód és azon fi ze té si mód kö zött, amely -
re az adott ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ót lét re ho zó szer zõ dés
alap ján a tõ ke kö ve tel ményt szá mí tó hi tel in té zet jo go sult,

b) a hi tel mi nõ sí tés a piac szá má ra nyil vá no san elér -
hetõ, és azt a kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si
 kategóriák kö zöt ti el moz du lá si ará nyo kat mu ta tó migrá -
ciós mát ri xa tar tal maz za.

(3) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott
 kitettség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz az el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té se el is mer he tõ sé gé -
nek to váb bi fel té te le, hogy a kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet
az ér ték pa pí ro sí tás te rén is meg fe lel jen a Hkr.-ben fog lalt
hi te les ség és pi a ci el fo ga dás kö ve tel mé nyé nek.

A hitelminõsítések alkalmazása

12.  §

(1) A hi tel in té zet nek az al kal ma zott, el is mert kül sõ
 hitelminõsítõ szer ve zet ál tal ké szí tett hi tel mi nõ sí té se ket
az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó i ra vo nat ko zó an fo lya ma to san
és kö vet ke ze te sen kell al kal maz nia.
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(2) A hi tel in té zet nem al kal maz hat ja egy el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sét egy ügy let rész-
so ro zat ban levõ po zí ci ók ra és egy má sik el is mert kül sõ
 hitelminõsítõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sét egy má sik ügy let -
rész-so ro zat ban levõ po zí ci ók ra ugyan ab ban, az el sõ ként
em lí tett kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet ál tal mi nõ sí tett vagy 
nem mi nõ sí tett struk tú rá ban.

(3) Ha az el is mert hi tel koc ká za ti fe de ze tet köz vet le nül
egy kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség szá má ra nyújt ják, és 
ezt a fe de ze tet az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet
az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció hi tel mi nõ sí té se kor figye lembe 
ve szi, ak kor az en nek figye lembe véte lével meg ha tá ro zott
hi tel mi nõ sí tés hez tar to zó koc ká za ti súly al kal maz ha tó. Ha
a hi tel mi nõ sí tés kor figye lembe vett hi tel koc ká za ti fe de zet
nem el is mert vagy a hi tel koc ká za ti fe de ze tet nem a kü lön -
le ges célú gaz da sá gi egy ség szá má ra nyújt ják, de köz vet -
le nül az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz kap cso ló dik, ak kor
a hi tel mi nõ sí tést a koc ká za ti sú lyo zás hoz nem le het al kal -
maz ni.

A hitelminõsítés megfeleltetése

13.  §

(1) A Fel ügye let nek az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé nek hi tel mi nõ sí té si be so ro lás hoz
tör té nõ ren de lé se kor a Hkr.-ben fog lalt fel té te le ken túl
figye lembe kell ven nie a koc ká zat nak az egyes hi tel mi nõ -
sí té sek ben ki fe je zett be so ro lá si fo ko za tai kö zöt ti el té ré se -
ket, amely nek leg alább a nem tel je sí té si va ló szí nû sé get,
a nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tát és a hi tel mi nõ sí tés tar -
tal mát kell ki fe jez nie.

(2) A Fel ügye let a hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sok meg ha tá -
ro zá sa kor az azo nos koc ká za ti sú lyo zá sú po zí ci ó kat azo -
nos mér té kû koc ká za ti szint hez ren de li.

V. Fejezet

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓ
KITETTSÉG ÉRTÉKE

14.  §

(1) Ha a hi tel in té zet a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
 értéket a szten derd mód szer sze rint szá mít ja ki, ak kor a
mér le gen be lü li ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz tar to zó ki tett -
ség ér té ke a mér leg sze rin ti ér ték.

(2) Ha a hi tel in té zet a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
 értéket a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer sze rint szá -
mít ja ki, ak kor a mér le gen be lü li ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó -
hoz tar to zó ki tett ség ér té ke az ér ték vesz tés el szá mo lá sa és
koc ká za ti cél tar ta lék kép zé se elõt ti brut tó ér ték.

(3) Mér le gen kí vü li té tel ese tén a ki tett ség ér té ke a mér -
le gen kí vü li té tel ér té ké nek és az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott ügy let koc ká za ti súly nak a szor za ta az zal, hogy ha
e ren de let más ként nem ren del ke zik, az ügy let koc ká za ti
súly 100%.

15.  §

A 14.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en a szár maz ta tott ügy let -
bõl szár ma zó ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ki tett ség ér té két
a part ner koc ká zat ról  szóló kor mány ren de let sze rint kell
meg ál la pí ta ni.

16.  §

Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak van elõ re ren del ke -
zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de ze te, ak kor a po zí ció
 kitettség ér té ket a Hkr. ne gye dik ré szé ben fog lal tak nak
meg fele lõen mó do sí ta ni le het az e ren de let ben fog lalt el té -
ré sek kel.

VI. Fejezet

EGYMÁST ÁTFEDÕ POZÍCIÓK

17.  §

(1) Ha egy ér ték pa pí ro sí tá si ügy let egy mást át fe dõ po zí -
ci ó val ren del ke zik, ak kor a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor az át fe dés mér té ké ig csak azt
a po zí ci ót vagy po zí ció részt kell figye lembe ven ni, ame -
lyik hez na gyobb koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték tar -
to zik.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az át fe dés azt je -
lenti, hogy a po zí ci ók rész ben vagy egész ben ugyan azon
koc ká zat tal szem be ni ki tett ség bõl szár maz nak.

VII. Fejezet

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉG ÉRTÉK
KISZÁMÍTÁSA A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT

18.  §

(1) A mi nõ sí tett po zí ció ki tett ség ér té ké re – a 19.  §-ban
fog lalt el té rés sel – a Fel ügye let ál tal a hi tel mi nõ sí tés hez
ren delt hi tel mi nõ sí té si be so ro lás alap ján a 2. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott 1. vagy 2. táb lá zat sze rin ti koc -
kázati súly al kal ma zan dó.
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(2) A nem mi nõ sí tett po zí ci ó ra – a 20–24.  §-ban meg ha -
tá ro zott el té rés sel – 1250%-os koc ká za ti súlyt kell al kal -
maz ni.

Értékpapírosítást kezdeményezõ vagy szponzor
hitelintézet

19.  §

Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy szpon zor
 hitelintézet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra ki szá mí tott koc -
ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek ma xi má lis ér té ke -
ként al kal maz hat ja azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
 értéket, amit az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek re az ér ték pa -
pí ro sí tá si ügy let nél kül szá mí tott vol na. Az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett sé gek kö zöt ti ké se del mes és a kü lö nö sen ma gas
koc ká za tú nak mi nõ sí tett té tel hez 150%-os koc ká za ti súlyt
kell al kal maz ni.

Nem minõsített pozíciók

20.  §

(1) Nem mi nõ sí tett po zí ció ese tén, ha az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já nak) össze té te le is mert, 
ak kor a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol gá ló
nem mi nõ sí tett ki tett sé gek Hkr. sze rin ti koc ká za ti sú lyok
át la gá nak és a meg fe le lõ kon cent rá ci ós rá tá nak a szor za tát
is al kal maz hat ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kon cent rá ci ós ráta meg ha -
tá ro zá sá hoz az ügy let rész-so ro za tok ér té ké nek össze gét el
kell osz ta ni azon ügy let rész-so ro za tok ér té ké nek össze gé -
vel, ame lyek hát rébb so rol tak vagy azo nos hely re so rol tak
az zal az ügy let rész-so ro zat ban levõ po zí ci ó val, amely ben
az ügy let rész-so ro zat maga is ben ne van.

(3) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott koc ká za ti súly
nem ha lad hat ja meg az 1250%-ot, és nem le het ala cso -
nyabb, egy elõ rébb so rolt hi tel mi nõ sí tés sel ren del ke zõ
ügy let rész-so ro zat koc ká za ti sú lyá nál.

(4) Ha a hi tel in té zet nem tud ja meg ha tá roz ni azo kat a
koc ká za ti sú lyo kat, ame lyek az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul
szol gá ló, nem mi nõ sí tett ki tett sé gek re vo nat ko zik, ak kor
1250%-os koc ká za ti súlyt kell al kal maz nia.

ABCP program ügyletrész-sorozatába tartozó
értékpapírosítási pozíciók kezelése

21.  §

(1) A 22–24.  § sze rin ti, nem mi nõ sí tett lik vi di tá si hi tel -
ke ret hez kap cso ló dó ked vez mé nye zett el já rás tól füg gõ en,
a hi tel in té zet a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek -

nek meg fe le lõ ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ese tén olyan koc -
ká za ti súlyt is al kal maz hat, amely

a) 100%, vagy
b) az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol gá ló ki tett sé gek re

a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten derd
mód sze re sze rin ti leg ma ga sabb koc ká za ti súly
kö zül a ma ga sabb koc ká za ti súly.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak al kal ma zá sá -
nak fel té te le, hogy az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció

a) olyan ügy let rész-so ro zat ba tar to zik, amely az ér ték -
pa pí ro sí tás so rán má so dik vagy jobb vesz te ség vi se lõ ka te -
gó ri á jú, és az elsõ vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ba tar to zó
ügy let rész-so ro zat tény le ges hi tel mi nõ ség ja ví tást je len t a
má so dik vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ra vo nat ko zó an,

b) leg alább 3-as hi tel mi nõ sí té si be so ro lás sal rendel -
kezik, és

c) olyan hi tel in té zet ki tett sé ge, amely nem ren del ke zik
po zí ci ó val az elsõ vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ba tar to zó
ügy let rész-so ro zat ban.

Nem minõsített likviditási hitelkeretek kezelése

22.  §

(1) A leg fel jebb egy éves ere de ti le já ra tú lik vi di tá si
 hitelkeret ese té ben a ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
20%-os ügy let koc ká za ti súlyt le het ren del ni, ha

a) a lik vi di tá si hi tel ke ret do ku men tá ci ó ja egyértel -
mûen meg ha tá roz za a le hí vás fel té te le it,

b) a lik vi di tá si hi tel ke ret nem for dít ha tó a le hí vás idõ -
pont já ban már el szen ve dett vesz te ség fe de zé sé re, így
 különösen olyan ki tett ség lik vi di tá si tá mo ga tá sá ra, amely
ese té ben a Hkr. sze rint nem tel je sí tés van, vagy az esz kö -
zök nek va lós ér té kük fe let ti áron tör té nõ meg szer zé sé re,

c) a lik vi di tá si hi tel ke ret nem hasz nál ha tó az ér ték pa pí -
ro sí tás ál lan dó vagy rend sze res fi nan szí ro zá si for rá sa ként,

d) a lik vi di tá si hi tel ke ret hez kap cso ló dó vissza fi ze té si
kö te le zett ség nem le het alá ren del ve az ér ték pa pí ro sí tá si
po zí ci ó val ren del ke zõ kö ve te lés nek, ki vé ve a ka mat láb
vagy de vi za szár maz ta tott ügy let bõl, díj ból vagy egyéb
ilyen jel le gû ki fi ze tés bõl ere dõ kö ve te lést, és nem tar toz -
hat fi ze tés aló li men te sí tés vagy fi ze té si ha lasz tás ha tá lya
alá,

e) a lik vi di tá si hi tel ke ret nem hív ha tó le, ha az adott
ügy let re al kal maz ha tó összes hi tel mi nõ ség ja ví tá si esz -
közt ki me rí tet ték, és

f) a lik vi di tá si hi tel ke ret rõl  szóló szer zõ dés tar tal maz
olyan ren del ke zést, amely

fa) alap ján a lik vi di tá si hi tel ke ret ke re té ben le hív ha tó
összeg au to ma ti ku san csök ken azon ki tett ség ér té ké vel,
amely ese té ben a Hkr. sze rin ti nem tel je sí tés van, vagy

fb) meg szün te ti a lik vi di tá si hi tel ke re tet, ha a hal maz
(pool) át la go san 3-as nál ma ga sabb koc ká za ti súlyt ered -
mé nye zõ hi tel mi nõ sí té si be so ro lás sal ren del ke zik.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü -
lé se kor az egy évet meg ha la dó ere de ti le já ra tú lik vi di tá si
hi tel ke ret ese tén a ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
50%-os ügy let koc ká za ti súlyt le het ren del ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés fel té te le i nek meg fe le lõ lik vi di -
tá si hi tel ke ret re azt a leg ma ga sabb koc ká za ti súlyt kell
 alkalmazni, ame lyet a hi te le zé si koc ká zat tõkekövetel -
ményének szten derd mód sze re sze rint az ér ték pa pí ro sí tás
alap já ul szol gá ló ki tett sé gek re al kal maz ni kell.

23.  §

(1) Ál ta lá nos pi a ci za var be kö vet ke zé se kor le hív ha tó
a lik vi di tá si hi tel ke ret, ha

a) több kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség nem tud ja
vissza vál ta ni a le járt ér ték pa pí ro kat,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott ese mény nem a kü lön -
le ges célú gaz da sá gi egy ség vagy az ér ték pa pí ro sí tott
 kitettség hi tel mi nõ sí té se rom lá sá nak kö vet kez mé nye, és

c) a 22.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül nek.

(2) Az (1) be kez dés tel je sü lé se ese tén a lik vi di tá si hi tel -
ke ret hez kap cso ló dó ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
0%-os ügy let koc ká za ti súlyt le het ren del ni.

24.  §

A ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz 0%-os ügy let -
koc ká za ti súlyt le het ren del ni a fel té tel nél kül fel mond ha tó 
lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re vo nat ko zó an, ha a 22.  §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül nek, és a lik vi di tá si hi tel -
ke ret hez kap cso ló dó vissza fi ze té si kö te le zett ség az ér ték -
pa pí ro sí tott ki tett sé gek bõl be fo lyó pénz áram lás ból min -
den más kö te le zett sé get meg elõ zõ en ke rül ki elé gí tés re.

Lejárat elõtti visszafizetést biztosító rendelkezést
tartalmazó, rulírozó megállapodásból származó

kitettségek értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos
tõkekövetelmény

25. §

(1) E cím al kal ma zá sá ban:
a) ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ rész:

a le hí vott össze gek fel té te le zett hal ma zá nak (po ol já nak)
az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ke re té ben át ru há zott ki tett ség
ér té ke, amely nek az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben át ru há zott
tel jes hal maz hoz (po ol hoz) vi szo nyí tott ará nya ha tá roz za
meg a tõ ke- és ka mat fi ze tés bõl ere dõ pénz áram lás és más
vo nat ko zó olyan össze gek ará nyát, ame lyek nem áll nak
ren del ke zés re az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben ér ték pa pí ro -
sí tá si po zí ci ó val ren del ke zõ fe lek szá má ra tör té nõ ki fi ze -
tés fe de ze te ként,

b) be fek te tõ ket meg il le tõ rész: a le hí vott össze gek hal -
ma zá nak (po ol já nak) fel té te le zett fenn ma ra dó össze gé nek
ki tett ség ér té ke.

(2) E cím al kal ma zá sá ban a le já rat elõt ti vissza fi ze tést
biz to sí tó ren del ke zés ak kor te kint he tõ el len õr zött nek, ha

a) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet lik -
vi di tá si- és tõ ke terv vel ren del ke zik an nak biz to sí tá sá ra,
hogy a le já rat elõt ti vissza fi ze tés ese té re ele gen dõ tõ ké vel
és lik vi di tás sal ren del kez zen,

b) a kö ve te lé sek az egyes hó na pok fo lya mán leg alább
egy hi vat ko zá si pont ban fenn ál ló egyen le ge alap ján az
ügy let idõ tar ta ma alatt ará nyo san osz lik meg a ka mat- és
tõ ke tör lesz tés, a ki adá sok, költ sé gek és jó vá írá sok ér ték -
pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt és be fek te tõ ket meg il le tõ
 része kö zött,

c) a vissza fi ze tés üte me elég sé ges ah hoz, hogy a le já rat
elõt ti vissza fi ze tés idõ sza ká nak kez de te kor fenn ál ló tel jes
tar to zás (az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt és a befek -
tetõket meg il le tõ ré szek) 90%-át vissza fi zes sék vagy a
Hkr. sze rin ti nem tel je sí tés le gyen, és

d) a vissza fi ze tés üte me nem le het gyor sabb an nál, mint 
ami lyet a c) pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ve tí tett
nor mál üte mû vissza fi ze tés so rán ér né nek el.

(3) A le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren del ke zést
tar tal ma zó, ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó kitett -
ségek ér ték pa pí ro sí tá sa ese tén az ér ték pa pí ro sí tást kez de -
mé nye zõ hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó já nak
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té kén túl a 26–33.  §-nak
meg fele lõen pót ló la gos tõ ke kö ve tel ményt is kell szá mí ta -
nia.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en az ér ték pa pí ro sí tást kez -
de mé nye zõ hi tel in té zet nek nem kell pót ló la gos tõ ke kö ve -
tel ményt szá mí ta nia, ha az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let olyan

a) ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett sé gek
 értékpapírosítása, ahol a hi tel szer zõ dé sek be fog lalt köl -
csö nök le hí vá sa nem idõ höz kö tött az zal, hogy az ala pul
szol gá ló esz kö zök ki tett sé gé nek hi te le zé si koc ká za ta még
a le já rat elõtt be kö vet ke zett vissza fi ze té si ese mény után
sem száll vissza az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel -
in té zet re, és

b) ahol a le já rat elõt ti vissza fi ze tés csak olyan ese tek -
ben ke rül sor, ame lyek nem kap cso lód nak az ér ték pa pí ro -
sí tott ki tett sé gek vagy az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ
hi tel in té zet tel je sí té sé hez, így kü lö nö sen az adó zás ra
 vonatkozó jog sza bá lyi ren del ke zé sek ben tör té nõ válto -
zások.

26.  §

(1) A hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye -
zõt és a be fek te tõt meg il le tõ ré szek együt tes össze gé re
 vonatkozóan ki kell szá mí ta nia a koc ká zat tal sú lyo zott
 kitettség ér té ket.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ rész
nem le het alá ren del ve a be fek te tõ ket meg il le tõ rész nek.
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27.  §

Ha az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ru lí ro zó és nem ru lí -
ro zó meg ál la po dás ból szár maz nak, ak kor az ér ték pa pí ro -
sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az ala pul szol gá ló
 rulírozó ki tett sé gek hal ma zá ra (po ol já ra) vo nat ko zó an a
28–32.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen kell a pót ló la gos
tõ ke kö ve tel ményt szá mí ta nia.

28.  §

Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az
ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ ré sze ér ték pa -
pí ro sí tá si po zí ció he lyett az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol -
gá ló ki tett sé gek nek, a kez de mé nye zõt meg il le tõ ré szé nek
meg fe le lõ ará nyos ki tett ség nek mi nõ sül, és úgy kell ke zel -
ni, hogy azo kat nem ér ték pa pí ro sí tot ták.

29.  §

(1) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet ese -
té ben a sa ját – azaz a be fek te tõ ket meg il le tõ rész hez kap -
cso ló dó – po zí ci ó ra szá mí tott koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér ték és a 25.  § (3) be kez dé se sze rin ti koc ká zat tal
 súlyozott ki tett ség ér ték össze ge nem le het ma ga sabb

a) a be fek te tõ ket meg il le tõ rész hez kap cso ló dó pozí -
cióra vo nat ko zó koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték, és

b) azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték, ame lyet
az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek re vo nat ko zó an a ki tett ség -
gel ren del ke zõ hi tel in té zet úgy szá mí ta na ki, hogy azok
nem len né nek a be fek te tõ ket meg il le tõ résszel meg egye zõ
mér té kig ér ték pa pí ro sít va
kö zül a ma ga sab bik ér ték nél.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let bõl szár ma zó, jö võ be ni, nem
 realizált nye re sé get az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá -
mí tá sok so rán nem kell figye lembe ven nie.

30.  §

A 25.  § (3) be kez dé se sze rin ti koc ká zat tal sú lyo zott ki -
tett ség ér ték a be fek te tõ ket meg il le tõ rész, a 31–33.  §-ban
meg ha tá ro zott ügy let koc ká za ti súly és a ki tett ség gel
 súlyozott koc ká za ti súly szor za ta, amely utób bi ak kor
 vonatkozna az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek re, ha azo kat
nem ér ték pa pí ro sí tot ták vol na.

31.  §

(1) A fel té tel nél kül fel mond ha tó vagy bár mi kor meg -
szün tet he tõ la kos sá gi ki tett sé gek le já rat elõt ti vissza fi ze -
tést biz to sí tó ren del ke zés sel bíró meg ál la po dá sa i ból szár -

ma zó ki tett sé gek ér ték pa pí ro sí tá sa ese tén, ha a le já rat
 elõtti vissza fi ze tés re az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár meg ha tá ro -
zott szint alat ti össze ge alap ján ke rül sor, ak kor a hi tel in té -
zet nek össze kell ha son lí ta nia a há rom ha vi ér ték pa pí ro sí -
tá si fel ár szint jét azok kal az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin tek -
kel, ame lyek közé az ér ték pa pí ro sí tá si fel árat szo rí ta ni
kell.

(2) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let nem tar tal maz ér ték -
pa pí ro sí tá si fel ár ha tá ro kat, ak kor a le já rat elõt ti vissza -
fizetést ki vál tó ér ték pa pí ro sí tá si fel ár nál 4,5 szá za lék pont -
tal na gyobb ér ték mi nõ sül a ha tár ér ték nek.

32.  §

A pót ló la gos tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sá hoz al kal ma -
zan dó ügy let koc ká za ti súlyt az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár
tény le ges há rom ha vi át la ga ha tá roz za meg a 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott táb lá zat nak meg fele lõen.

33.  §

A 27–32.  § ha tá lya alá nem tar to zó
a) el len õr zött, le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren -

del ke zést tar tal ma zó ki tett ség hez tar to zó ügy let koc ká za ti
súly 90%,

b) nem el len õr zött, le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó
ren del ke zést tar tal ma zó ki tett ség hez tar to zó ügyletkoc -
kázati súly 100%.

A hitelezésikockázat-mérséklés elismerése

34.  §

Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak van hi tel koc ká za ti
fe de ze te, ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ót a koc ká zat tal
sú lyo zott ki tett ség ér ték ki szá mí tá sa kor a Hkr.-ben fog lal -
tak nak meg fele lõen mó do sí ta ni le het.

VIII. Fejezet

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉG ÉRTÉK
KISZÁMÍTÁSA A BELSÕ MINÕSÍTÉSEN ALAPULÓ

MÓDSZER SZERINT

A módszerek alkalmazhatósága

35.  §

(1) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek

a) a mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert kell al kal maz nia a
mi nõ sí tett po zí ci ók, vagy olyan ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók

2008/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2983



ese té ben, ame lyek nél le he tõ ség van a szár maz ta tott mi nõ -
sí tés al kal ma zá sá ra,

b) a fel ügye le ti kép let mód szert kell al kal maz nia a nem
mi nõ sí tett po zí ci ók ese té ben, ki vé ve, ha a Fel ügye let
 engedélyével a bel sõ ér té ke lé si mód szert al kal maz hat ja az
ABCP prog ram ban nem mi nõ sí tett po zí ci ó ja ese té ben.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy a szpon zor 
hi tel in té ze ten kí vü li hi tel in té zet a Fel ügye let en ge dé lyé vel 
al kal maz hat ja a Hkr.-ben rög zí tett fel ügye le ti kép let mód -
szert.

(3) Ha
a) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy szpon zor

hi tel in té zet nem tud ja ki szá mí ta ni a KIRB ér té ket, és nem
 alkalmazhatja az ABCP prog ram hoz kap cso ló dó po zí ci ók
ese té ben a bel sõ ér té ke lé si mód szert,

b) az a) pon ton kí vü li hi tel in té zet nem ka pott en ge délyt 
a fel ügye le ti kép let mód sze re, és az ABCP prog ram hoz
kap cso ló dó po zí ci ók ese té ben a bel sõ ér té ke lé si mód szer
al kal ma zá sá ra,
ak kor az olyan, nem mi nõ sí tett po zí ci ó ra, amely ese té ben
nincs le he tõ ség a szár maz ta tott mi nõ sí tés al kal ma zá sá ra,
1250%-os koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni.

Származtatott minõsítés alkalmazása

36.  §

A hi tel in té zet a nem mi nõ sí tett po zí ci ók hoz azon mi nõ -
sí tett po zí ci ók hoz (a továb biak ban: re fe ren cia-po zí ció)
tar to zó hi tel mi nõ sí tés sel egyen ér té kû szár ma za tott hi tel -
mi nõ sí tést al kal maz hat, amely po zí ci ók az adott ér ték pa pí -
ro sí tá si po zí ci ó hoz ké pest alá ren del tek és az adott po zí ci ó -
hoz vi szo nyí tott alá ren delt po zí ci ók sor rend jé ben a leg el sõ 
he lyen áll nak, ha

a) a re fe ren cia-po zí ci ók a nem mi nõ sí tett ér ték pa pí ro -
sí tá si po zí ci ók hoz ké pest min den te kin tet ben alá ren del tek,

b) a re fe ren cia-po zí ci ók le já ra ta nem rö vi debb, mint az
adott nem mi nõ sí tett po zí ci ók le já ra ta, és

c) a szár maz ta tott mi nõ sí té se ket rend sze re sen – leg -
alább 3 ha von ta – fe lül vizs gál ja a hi tel in té zet an nak ér de -
ké ben, hogy azok vissza tük röz zék a re fe ren cia-po zí ci ók
hi tel mi nõ sí té sé ben be kö vet ke zõ vál to zá so kat.

A belsõ értékelési módszer alkalmazása
az ABCP programban levõ pozícióhoz

37.  §

A Fel ügye let en ge dé lyé vel a hi tel in té zet a 38–40.  §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé se ese tén az ABCP
prog ram ban levõ nem mi nõ sí tett po zí ci ó hoz a 41.  § sze -
rinti szár maz ta tott mi nõ sí tést al kal maz hat.

38.  §

(1) Az ABCP prog ram ke re té ben ki bo csá tott ke res ke -
del mi ér ték pa pí rok ban levõ po zí ci ók nak el is mert kül sõ
 hitelminõsítõ szer ve zet ál tal mi nõ sí tett po zí ci ók nak kell
len ni ük.

(2) A hi tel in té zet po zí ci ó ra vo nat ko zó bel sõ mi nõ sí té sé -
nek leg alább egy el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet
nyil vá no san hoz zá fér he tõ ér té ke lé si mód sze re it kell tük -
röz nie az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek fe de ze te mel lett
 kibocsátott ér ték pa pí rok mi nõ sí té sé re vo nat ko zó an.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti bel sõ ér té ke lé si mód szer tan
alap el ve i nek meg kell fe lel nie azok nak az el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve ze tek mód szer ta ni alap el ve i nek, ame -
lyek az ABCP prog ram ke re té ben ki bo csá tott ke res ke del -
mi ér ték pa pí rok hi tel mi nõ sí té sét vé gez ték. A po zí ció
 minõsítésének meg ha tá ro zá sá nál al kal ma zott mennyi sé gi
ele mek nek – így kü lö nö sen a stressz-té nye zõk nek – az
adott el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si
mód szer ta ná ban al kal ma zott kö vet ke ze tes ség el vé nek is
meg kell fe lel ni ük.

(4) A bel sõ ér té ke lé sen ala pu ló mód szer ki ala kí tá sa kor
a hi tel in té zet nek figye lembe kell ven nie az ABCP prog -
ram ke res ke del mi ér ték pa pír ja it mi nõ sí tõ el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve ze tek ál tal nyil vá nos ság ra ho zott
 vonatkozó mi nõ sí té si mód sze re ket, ame lyet a hi tel in té zet -
nek nyil ván kell tar ta nia, és a 39.  § sze rint rend sze re sen
 felül kell vizs gál nia.

(5) A hi tel in té zet nek a bel sõ ér té ke lé sen ala pu ló mód -
szer ta ná ban hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á kat kell ki ala kí ta nia,
ame lye ket do ku men tált mó don meg kell fe lel tet nie az el is -
mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve ze tek ál tal meg ha tá ro zott
hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri ák nak.

(6) A hi tel in té zet nek a bel sõ ér té ke lé sen ala pu ló mód -
szer al kal ma zá sát in teg rál nia kell a koc ká zat ke ze lé si
 folyamatokba, ide ért ve a dön tés ho za ta li, a ve ze tõi in for -
má ci ós és a tõ ke al lo ká ci ós fo lya ma to kat is.

(7) A Fel ügye let en ge dé lyé vel el le het te kin te ni a kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si mód szer ta ná nak be épí -
té sé re vo nat ko zó kö ve tel mény tõl, ha az adott ér ték pa pí ro -
sí tás sa já tos sá gá ból – így kü lö nö sen an nak egye di szer ke -
ze té bõl – adó dó an nem áll ren del ke zés re nyil vá no san hoz -
zá fér he tõ kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si mód -
szer ta na.

39.  §

(1) A hi tel in té zet könyv vizs gá ló já nak, egy el is mert kül -
sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet nek, il let ve a hi tel in té zet bel sõ
el len õr zé si vagy koc ká zat ke ze lé si fel ada to kat el lá tó szer -
ve ze ti egy sé gé nek rend sze re sen – leg alább éven te – fe lül
kell vizs gál nia a bel sõ mi nõ sí té si fo lya ma to kat, va la mint
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a hi tel in té zet ABCP prog ram ban lévõ po zí ci ók ra vonat -
kozó hi tel mi nõ sí té se it.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá la tot a hi tel in -
té zet bel sõ el len õr zé si vagy koc ká zat ke ze lé si fel ada to kat
el lá tó szer ve ze ti egy sé ge vég zi, ezen szer ve ze ti egy ség nek 
füg get len nek kell len nie az ABCP prog ram üz let ág tól,
 valamint nem áll hat kap cso lat ban az ügy fél lel.

40.  §

(1) A hi tel in té zet nek fo lya ma to san ér té kel nie kell a bel -
sõ ér té ke lé si mód sze re ered mé nyét, és mó do sí ta nia kell
a mód szer tant, ha a ki tett sé gek tel je sít mé nye rend sze re sen
el tér a bel sõ mi nõ sí té sek ál tal jel zet tek tõl.

(2) Az ABCP prog ram koc ká zat vál la lá si fel té te le it a
 hitelintézetnek a hi te le zé si és be fek te té si sza bály za tá ban
kell rög zí te nie.

(3) Egy esz köz meg vá sár lá sá val kap cso la tos dön tés
 során az ABCP prog ram nak figye lembe kell ven nie

a) a meg vá sár lan dó esz köz tí pu sát,
b) a lik vi di tá si hi tel ke re tek bõl és hi tel mi nõ ség ja ví tás -

ból ke let ke zõ ki tett sé gek tí pu sát és pénz be li ér té két,
c) a vesz te sé gek meg osz lá sát, va la mint
d) az át ru há zott esz kö zök jogi és gaz da sá gi elválasz -

tását az esz kö zö ket át ru há zó sze mély tõl.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl el
kell vé gez ni az esz közt el adó koc ká zat vál la lá si fel té te le i -
nek, fi ze té si ké pes sé gé nek és be sze dé si fo lya ma ta i nak
 felülvizsgálatát, va la mint a kö vet ke zõk elem zé sét is:

a) múlt be li és vár ha tó pénz ügyi tel je sít mény,
b) ak tu á lis pi a ci po zí ció,
c) jö võ ben vár ha tó ver seny ké pes ség,
d) tõ ke szer ke zet,
e) pénz áram lás,
f) ka mat fe de zet, és
g) adós ság mi nõ sí tés.

(5) Az ABCP prog ram koc ká zat vál la lá si fel té te le i nek
tar tal maz nia kell mi ni má lis esz köz-el is mer he tõ sé gi kö ve -
tel mé nye ket, ame lyek

a) ki zár ják a Hkr. sze rint ké se de lem ben levõ vagy az
olyan esz kö zök, ame lyek nél a Hkr. sze rint nem tel je sí tés
van, meg vá sár lá sát,

b) kor lá toz zák az egy ügy fél re, föld raj zi te rü let re
 vonatkozó kon cent rá ci ót, és

c) kor lá toz zák a be szer zen dõ esz kö zök fu tam ide jét.

(6) Az ABCP prog ram nak olyan be sze dé si sza bály za -
tok kal és fo lya ma tok kal kell ren del kez nie, ame lyek figye -
lembe ve szik a mû kö dé sét és a hi tel mi nõ sé gét. Az ABCP
prog ram nak kü lön bö zõ mód sze rek kel csök ken te nie kell
az el adó koc ká za ta it, ide ért ve az ak tu á lis hi tel mi nõ sé gen
ala pu ló olyan fel té te le ket, ame lyek ki zár ják a tõke több -
szö rös szám ba vé te lét.

(7) Az ABCP prog ram ke re té ben meg vá sá ro lan dó
 eszközök hal ma zá ra (po ol já ra) vo nat ko zó össze sí tett vesz -
te ség becs lés nek figye lembe kell ven nie az összes le het sé -
ges koc ká za tot, így kü lö nö sen a hi tel koc ká za tot és a fel -
hígulási koc ká za tot. Ha az el adó ál tal biz to sí tott hitel -
minõség ja ví tás mér té ke ki zá ró lag a hi tel lel kap cso la tos
vesz te ség re vo nat ko zik, kü lön tar ta lé kot kell ké pez ni a fel -
hí gu lá si koc ká zat ra, ha ez a koc ká zat a ki tett sé gek adott
hal ma za (po ol ja) ese té ben je len tõs. Ezen túl a szük sé ges
hi tel mi nõ ség ja ví tá si szint meg ha tá ro zá sa kor az ABCP
prog ram nak több éves múlt be li ada to kat kell át te kin te nie,
ide ért ve a vesz te sé ge ket, a ké se del me ket, a be hajt ha tó sá -
got és a kö ve te lé sek meg té rü lé si ide jét.

(8) Az ABCP prog ram nak az esz kö zök meg vá sár lá sá ra
– az ala pul szol gá ló port fó lió le het sé ges hi tel mi nõ ség-
rom lá sá nak mér sék lé se ér de ké ben – fel té te le ket kell elõ ír -
nia.

41.  §

A hi tel in té zet nek a nem mi nõ sí tett po zí ci ó it a 38.  §
(5) be kez dés sze rin ti mi nõ sí té si ka te gó ri ák egyi ké be kell
be so rol nia (szár maz ta tott mi nõ sí tés). Ha ez a szár maz ta -
tott mi nõ sí tés az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let vég re haj tá sa kor
a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott 1. táb lá zat sze rint
leg alább 8-as hi tel mi nõ sí té si be so ro lás nak fe lel tet he tõ
meg, ak kor a po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té -
ké nek meg ha tá ro zá sa kor olyan hi tel mi nõ sí tés nek kell
 tekinteni, mint egy el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet
hi tel mi nõ sí té se.

Maximális kockázattal súlyozott kitettség érték

42.  §

Ha a hi tel in té zet meg tud ja ha tá roz ni a KIRB ér té két,
 akkor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra vo nat ko zó an ki szá mí -
tott koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték fel sõ kor lát ja
a Hpt. 76.  § (1) be kez dé se a) pont já nak 1. al pont ja alap ján
a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték 8%-ának meg fe le lõ
tõ ke kö ve tel ményt ered mé nye zõ ér ték és a hoz zá kap cso ló -
dó vár ha tó vesz te ség össze ge, ame lyet úgy kell meg ha tá -
roz ni, hogy a ki tett sé ge ket nem ér ték pa pí ro sí tot ták, és azo -
kat a hi tel in té zet szám vi te li mér le ge tar tal maz za.

Minõsítésen alapuló módszer

43.  §

(1) A mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sa kor a
 hitelintézetnek a mi nõ sí tett ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc -
ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két úgy kell meg ha tá roz -
nia, hogy a ki tett ség ér té két meg kell szo roz nia a Fel ügye -
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let ál tal a hi tel mi nõ sí tés hez ren delt hi tel mi nõ sí té si be so ro -
lás hoz tar to zó, 1,06-dal meg szor zott koc ká za ti súllyal a
4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott 1. és 2. táb lá zat sze -
rint.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz tar to zó hitelkoc -
kázat mér sék lést a 48–49.  § sze rint le het el is mer ni.

Felügyeleti képlet módszere

44.  §

(1) A 47.  §-ban meg ha tá ro zott el té rés sel, a fel ügye le ti
kép let mód sze re al kal ma zá sa kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí -
ció koc ká za ti sú lya 7% vagy az 5. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott koc ká za ti súly kö zül a ma ga sab bat kell
 alkalmazni.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz tar to zó hitelkoc -
kázat mér sék lést a 48. és 50.  § sze rint le het el is mer ni.

Likviditási hitelkeretek

45.  §

A ki zá ró lag ál ta lá nos pi a ci za var be kö vet ke zé se és
a 22.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén
 lehívható lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re 20%-os hi tel -
egyen ér té ke sí té si té nye zõt le het al kal maz ni.

46.  §

Az olyan lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re, amely tel je sí ti
a 24.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te le ket 0%-os hi tel egyen ér -
té ke sí té si té nye zõt le het al kal maz ni.

47.  §

(1) Ha a hi tel in té zet szá má ra gya kor la ti szem pont ból
nem meg va ló sít ha tó az ér ték pa pí ro sí tott ki tett ség koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek ki szá mí tá sa úgy, hogy
azok nem len nének ér ték pa pí ro sít va, a Fel ügye let en ge dé -
lyé vel ket tõ évig a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mód szer al kal maz ha tó a lik vi di tá si hi tel ke ret ben lévõ,
nem mi nõ sí tett ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal
 súlyozott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra, ha a lik -
viditási hi tel ke ret tel je sí ti a 22.  §-ban, és a 45.  §-ban meg -
ha tá ro zott fel té te le ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a lik vi di -
tá si hi tel ke ret ál tal kép vi selt ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók ra
– a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten derd
mód sze re alap ján szá mí tott – azt a leg ma ga sabb koc ká za ti
súlyt kell al kal maz ni, hogy azok nin cse nek értékpapíro -
sítva.

(3) Ha a lik vi di tá si hi tel ke ret ere de ti fu tam ide je leg fel -
jebb egy év, ak kor a po zí ció ki tett ség ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sá hoz 50%-os hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõt le het
 alkalmazni a lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re vo nat ko zó an.

(4) Ha a lik vi di tá si hi tel ke ret tel je sí ti a 45.  §-ban meg ha -
tá ro zott fel té te le ket, ak kor 20%-os hi tel egyen ér té ke sí té si
té nye zõt le het al kal maz ni.

(5) A (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese te ken
 kívül 100%-os hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõt kell al kal -
maz ni.

Értékpapírosítási pozíciók tekintetében
hitelezésikockázat-mérséklõ hatásának elismerése

48.  §

(1) Elõ re ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de -
zet ként olyan fe de zet is mer he tõ el, amely a hi te le zé si koc -
ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten derd mód szer rel tör té nõ
szá mí tá sa kor is el is mer he tõ.

(2) El is mert, elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel -
koc ká za ti fe de ze tet az nyújt hat, aki meg fe lel a Hkr.-ben
fog lalt fel té te lek nek.

49.  §

Ha a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat -
tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket a mi nõ sí té sen ala pu ló mód -
szer sze rint szá mít ja ki, és az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak
van el is mert hi tel koc ká za ti fe de ze te, ak kor a ki tett ség ér té -
két, il le tõ leg a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a
Hkr. XIV. fe je ze té ben fog lal tak nak meg fele lõen a szten -
derd mód szer al kal ma zá sa sze rin ti mó don mó do sí ta ni
 lehet a hi tel koc ká za ti fe de zet figye lembe véte lével.

50.  §

(1) Ha a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a fel ügye le ti kép let mód -
sze re sze rint szá mít ja ki, és az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak 
tel jes mér ték ben van hi tel koc ká za ti fe de ze te, ak kor a hi tel -
in té zet nek a (2)–(3) be kez dés sze rint kell meg ha tá roz nia a
po zí ció tény le ges koc ká za ti sú lyát. A po zí ció tény le ges
koc ká za ti sú lya a po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
ér té ké nek és po zí ció ki tett ség ér té ké nek há nya do sa
100-zal meg szo roz va.

(2) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak elõ re ren del ke -
zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de ze te van, ak kor a po zí -
ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá -
sá hoz a po zí ció elõ re ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká -
za ti fe de ze té nek figye lembe véte lével szá mí tott ki tett ség
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ér té ket – azaz a Hkr. sze rin ti E* ér té ket, az értékpapírosí -
tási po zí ció össze gét E-nek te kint ve – meg kell szo roz ni a
tény le ges koc ká za ti súllyal.

(3) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak elõ re nem ren del -
ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de ze te van, ak kor a
 pozíció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sá hoz a GA ér té ket – azaz a Hkr. sze rint szá mí tott, a fe -
de zet de vi za nem- és le já ra ti el té ré sek figye lembevétele
mel let ti össze get – meg kell szo roz ni a hi tel koc ká za ti fe de -
ze tet nyúj tó koc ká za ti sú lyá val, és az így ka pott ered mény -
hez hoz zá kell adni az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció GA ér ték -
kel csök ken tett össze gé nek a tény le ges koc ká za ti súllyal
meg szor zott ér té két.

51.  §

(1) Ha a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a fel ügye le ti kép let mód -
sze re sze rint szá mít ja ki, és az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak 
csak rész ben van hi tel koc ká za ti fe de ze te, amely az elsõ
vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ra vagy az ér ték pa pí ro sí tá si po -
zí ci ó val ará nyos vesz te sé gek re vo nat ko zik, ak kor a hi tel -
in té zet al kal maz hat ja a 50.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül, ha az
ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak csak rész ben van hi tel koc ká -
za ti fe de ze te és a hi tel in té zet a fel ügye le ti kép let mód sze -
rét al kal maz za, ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ót leg -
alább ket tõ po zí ci ó nak kell te kin te ni és a hi tel koc ká za ti fe -
de zet tel el nem lá tott részt kell az ala cso nyabb hi tel mi nõ sí -
té sû po zí ci ó nak te kin te ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ala cso nyabb hi tel mi nõ sí té sû
po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa kor az 5. szá mú mel lék let ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni az zal, hogy a T ér té ket e*-ra kell kor ri gál ni elõ re
ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet ese tén,
 illetve (T–g)-re elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel -
koc ká za ti fe de zet ese tén úgy, hogy

a) e* az E*-nak az ala pul szol gá ló hal maz (pool) elvi
fõ össze gé hez vi szo nyí tott ará nya, ahol E* az ér ték pa pí ro -
sí tott po zí ci ó nak a Hkr. sze rin ti szten derd mód szer sze rint, 
a hi tel koc ká za ti fe de zet figye lembe véte lével szá mí tott ki -
tett ség ér té ke, az ér ték pa pí ro sí tott po zí ció össze gét E-nek
te kint ve,

b) g a hi tel koc ká za ti fe de zet – azaz a Hkr. sze rin ti eset -
le ges de vi za nem- és le já ra ti el té ré sek figye lembevétele
mel let ti – ér té ké nek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér té ké -
hez vi szo nyí tott ará nya, és

elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet
ese té ben a hi tel koc ká za ti fe de ze tet nyúj tó koc ká za ti sú lyát 
kell al kal maz ni a po zí ció azon ré szé re, amely kí vül esik
a T – e be kez dés sze rint – kor ri gált ér té kén.

Lejárat elõtti visszafizetést biztosító rendelkezést
tartalmazó, rulírozó megállapodásból származó

kitettségek értékpapírosítására vonatkozó
pótlólagos tõkekövetelmények

52.  §

(1) A le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren del ke zést
tar tal ma zó, ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett sé -
gek ér ték pa pí ro sí tá sa ese tén az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a 25–33.  §-ban fog lal tak -
nak meg fele lõen – a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té rés sel – kell ki szá mí ta nia.

(2) E cím al kal ma zá sá ban ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõt meg il le tõ rész

a) a le hí vott össze gek fel té te le zett hal ma zá nak (po ol já -
nak) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let so rán át ru há zott ki tett ség
ér té ke, amely nek az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben át ru há zott
tel jes hal maz hoz (po ol hoz) vi szo nyí tott ará nya ha tá roz za
meg a tõke és ka mat fi ze té sé bõl ere dõ pénz áram lás és más
vo nat ko zó olyan össze gek ará nyát, ame lyek nem áll nak
ren del ke zés re az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben ér ték pa pí ro -
sí tá si po zí ci ó val ren del ke zõ fe lek szá má ra tör té nõ ki fi ze -
tés cél já ból, és

b) azon hi tel ke re tek le nem hí vott össze gei hal ma zá nak 
(po ol já nak) a ki tett ség ér té ke, amely bõl a le hí vott össze ge -
ket az ér ték pa pí ro sí tás so rán át ru ház ták, és amely nek az
ilyen le nem hí vott ré szek tel jes össze gé hez vi szo nyí tott
ará nya meg egye zik az a) pont sze rin ti ki tett ség ér té ké nek a 
le hí vott össze gek hal ma za (po ol ja) ér ték pa pí ro sí tás so rán
át ru há zott össze gé nek a ki tett ség ér té ké hez vi szo nyí tott
ará nyá val.

(3) E cím al kal ma zá sá ban a be fek te tõ ket meg il le tõ rész
a (2) be kez dés a) pont ja alá nem tar to zó le hí vott össze gek
hal ma za (po ol ja) fel té te le zett ré szé nek ki tett ség ér té ke,
 valamint azon – a (2) be kez dés b) pont ja alá nem tar to zó –
hi tel ke re tek le nem hí vott össze gei hal ma zá nak (po ol já -
nak) ki tett ség ér té ke, amely hi tel ke ret bõl le hí vott össze ge -
ket az ér ték pa pí ro sí tás so rán át ru ház nak.

(4) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ rész
nem le het alá ren del ve a be fek te tõ ket meg il le tõ rész nek.

(5) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ér ték pa pí ro sí tást kez de -
mé nye zõt meg il le tõ rész re vo nat ko zó ki tett sé ge ér ték pa pí -
ro sí tá si po zí ció he lyett az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek
olyan ará nyos ki tett sé gé nek mi nõ sül, mint ha azo kat nem
ér ték pa pí ro sí tot ták vol na. A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti 
hi tel ke re tek le nem hí vott össze ge i nek ará nyos ré szét úgy
kell te kin te ni, hogy azo kat az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ ér té ke sí tet te.

A kockázattal súlyozott kitettség érték csökkentése

53.  §

(1) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té ke csök kent he tõ az adott po zí ci ó ra a hi tel in té -
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zet ál tal el szá molt ér ték vesz tés vagy kép zett cél tar ta lék
12,5-sze re sé vel.

(2) Ha az ért ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra 1250%-os koc ká -
za ti súly al kal ma zan dó, ak kor az el szá molt ér ték vesz tést
vagy kép zett cél tar ta lé kot nem le het figye lembe ven ni a
Hkr. 43.  §-a sze rin ti vár ha tó vesz te sé gek ke ze lé se kor.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 55–57.  §-a az e ren de let hatályba lépését
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét 
kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

55.  §

(1) A Hkr. 1.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, 
egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez dés re 
vál to zik:

„(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók ra az e ren de let ben
fog lal ta kat a hi tel in té ze tek ér ték pa pí ro sí tá si tõ ke kö ve tel -
mé nyé rõl  szóló kor mány ren de let ben (a továb biak ban:
Épkr.) fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

(2) A Hkr. 3.  §-a a kö vet ke zõ 21–23. pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„21. ér ték pa pí ro sí tás: az Épkr.-ben meg ha tá ro zott fo -

ga lom;
22. ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció: az Épkr.-ben meg ha tá ro -

zott fo ga lom;
23. ügy let rész-so ro zat (tran che): az Épkr.-ben meg -

határozott fo ga lom.”

(3) A Hkr. 16.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Ha a hi tel in té zet hi tel koc ká zat fe de ze té nek nyúj -
tá sa kor az n-dik nem tel je sí tést köve tõen ke rül a fe de zet le -
hí vás ra és en nek be kö vet kez té vel a szer zõ dés meg szû nik,
va la mint a fe de zett ügy let egy el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ 
szer ve zet hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á val ren del ke zik, ak kor
az Épkr.-ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti koc ká za ti sú lyo kat
kell al kal maz ni.”

(4) A Hkr. 17.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Koc ká zat men tes té tel nek, azaz nul la szá za lé kos ügy let -
koc ká za ti súllyal szor zan dó nak mi nõ sül]

„b) a köl csön nyúj tás ra, ér ték pa pír-vá sár lás ra, bank ga -
ran cia és bank ke zes ség nyúj tá sá ra, vál tó le szá mí to lás ra,
vál tó ke zes ség nyúj tá sá ra és egyéb koc ká zat vál la lás ra
 vonatkozó le nem hí vott ígér vény és hi tel ke ret, amely bár -
mi kor, fel té tel nél kül, azon na li ha tállyal fel mond ha tó,
vagy amely nél a hi tel fel ve võ hi tel ké pes sé gé ben be kö vet -

ke zõ mi nõ ség rom lás au to ma ti ku san a meg ál la po dás fel -
mon dá sát ered mé nye zi,”

(5) A Hkr. 30.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az ér ték pa pí ro sí tás ke re té ben elsõ vesz te ség vi se lõ
po zí ci ó ként ke zel he tõ az olyan – vál lal ko zás sal szem be -
ni – vá sá rolt kö ve te lés, vissza fi ze ten dõ ár en ged mény,
 valamint biz to sí ték vagy rész le ges ga ran cia, amely nem -
tel je sí té si vesz te ség re, fel hí gu lá si koc ká zat ból szár ma zó
vesz te ség re vagy mind ket tõ re vo nat ko zó elsõ veszteség -
viselést je len tõ fe de ze tet biz to sít.

(10) Ha a hi tel in té zet egy ki tett ség-cso port ra olyan fel -
té tel lel nyújt hi tel koc ká zat fe de ze tet, hogy azok nál az
n-edik nem tel je sí tés vált ja ki a fe de zet le hí vá sát, és ez a
 kielégítési jog meg nyíl tát ered mé nye zõ hi tel ese mény
meg szün te ti a szer zõ dést és a ter mék egy el is mert kül sõ
 hitelminõsítõ szer ve zet ál tal ké szí tett kül sõ hi tel mi nõ sí tés -
sel ren del ke zik, ak kor az Épkr.-ben elõ írt koc ká za ti sú lyo -
kat kell al kal maz ni. Ha a hi tel in té zet nem ren del ke zik el is -
mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té sé vel, ak kor
a ko sár ban ta lál ha tó ki tett sé gek koc ká za ti sú lya össze adó -
dik, ki vé ve (n–1) ki tett sé get, ahol a vár ha tó vesz te ség
12,5-sze re sé nek és a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték -
nek az össze ge nem ha lad hat ja meg a hi tel de ri va tí va ál tal
nyúj tott fe de zet ér té ké nek 12,5-sze re sét. Az össze sí tés bõl
ki zá ran dó (n–1) ki tett sé ge ket azon az ala pon ha tá roz zák
meg, hogy e ki tett sé gek mind egyi ké nek a koc ká zat tal sú -
lyo zott ki tett ség ér té ke ala cso nyabb le gyen, mint az össze -
sí tés ben sze rep lõ bár mely ki tett ség koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té ke.”

(6) A Hkr. 31.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) Az ér ték pa pí ro sí tás ke re té ben elsõ veszteségvi -
selõ po zí ci ó ként ke zel he tõ az olyan la kos ság gal szem be ni
vá sá rolt kö ve te lés, vissza fi ze ten dõ ár en ged mény, va la -
mint biz to sí ték vagy rész le ges ga ran cia, amely nem tel je sí -
té si vesz te ség re, fel hí gu lás ból szár ma zó vesz te ség re vagy
mind ket tõ re vo nat ko zó elsõ vesz te ség vi se lést je len tõ
 fedezetet biz to sít.”

(7) A Hkr. a 47.  § (5) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az olyan – hi tel koc ká za ti fe de zet tel tel jes mér ték ben
el lá tott – szár maz ta tott ügy let és ér ték pa pír ügy let hez kap -
cso ló dó hi tel ese té ben, amely re szab vá nyo sí tott net tó sí tá si 
meg ál la po dást al kal maz nak, a le já ra ti idõ a ki tett ség
 súlyozott át la gos hát ra lé võ le já ra ti ide je, de leg alább tíz
nap.”

(8) A Hkr. a 108.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 108/A.  §-sal
egé szül ki:

„108/A.  § El is mer he tõ, elõ re nem ren del ke zés re bo csá -
tott hi tel koc ká za ti fe de ze tet nyújt hat biz to sí tó a köz pon ti
kor mány kész fi ze tõ ke zes sé ge mel lett kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott nem pi ac ké pes koc ká zat ra.”
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(9) A Hkr. 114.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügyi biz to sí ték ak kor is mer he tõ el hi tel koc ká za ti 
fe de zet ként, ha]

„c) a biz to sí ték kal egy har ma dik fél ren del ke zik, ak kor
a hi tel in té zet min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz
 annak ér de ké ben, hogy a har ma dik fél a biz to sí ték tár gyát
sa ját esz kö ze i tõl el kü lö nít ve tart sa.”

(10) A Hkr. a 125.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
125/A.  §-sal egé szül ki:

„125/A.  § A köz pon ti kor mány kész fi ze tõ ke zes sé ge
mel let ti nem pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tás ak kor is mer -
he tõ el hi tel koc ká za ti fe de zet ként, ha meg fe lel a nem pi ac -
ké pes koc ká za tú biz to sí tá sok fel té te le i rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban fog lalt fel té te lek nek. A hi tel in té zet eb ben az
eset ben a ki tett sé get a biz to sí tott összeg ön ré sze se dés sel
csök ken tett mér té ké ig a köz pon ti kor mánnyal szem be ni
ki tett ség nek te kint he ti.”

(11) A Hkr. 132.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti bel sõ mo dellt a hi tel in té zet 
a Fel ügye let en ge dé lyé vel az ér ték pa pír ügy let hez kap cso -
ló dó hi tel hez is al kal maz hat ja, ha meg fe lel a part ner koc -
ká zat ról  szóló jog sza bály szer zõ dés sze rin ti net tó sí tás ra
meg ha tá ro zott fel té te le i nek.”

(12) A Hkr. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi biz to sí té kok egy sze rû mód sze re ese tén
a biz to sí ték ér té ke a 114.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja
 szerint meg ál la pí tott pi a ci ér ték.”

(13) A Hkr. a 153.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
153/A.  §-sal egé szül ki:

„153/A.  § Ha a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká za tát ügy -
let rész-so ro zat ként ru ház za át, ak kor az Épkr.-ben meg -
határozottakat kell al kal maz ni. A ki fi ze té sek azon ér vé -
nyes sé gi kü szö bét – amely alatt vesz te ség ese tén nem tör -
té nik ki fi ze tés – egyen lõ nek kell te kin te ni a vissza tar tott,
elsõ vesz te ség vi se lé si ka te gó ri á ba tar to zó po zí ci ók kal, és
ez a koc ká zat rész le tek ben tör té nõ át ru há zá sát von hat ja
maga után.”

56.  §

(1) A mû kö dé si koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö ve tel mé -
nyé rõl  szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Mkr.) 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A vál la la ti pénz ügyek üz let ág ba kell be so rol ni:
a) a pénz ügyi esz köz el he lye zé sét az esz köz (érték -

papír vagy egyéb pénz ügyi esz köz) vé te lé re vo nat ko zó
 kötelezettségvállalással (jegy zé si ga ran cia vál la lást)

b) a jegy zés hez kap cso ló dó szol gál ta tást,
c) a be fek te té si ta nács adást,
d) a pénz ügyi esz köz el he lye zé sét az esz köz (pénz ügyi

esz köz) vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás nél kül,

e) a tõ ke szer ke zet tel, üz le ti stra té gi á val és az ezek kel
össze füg gõ kér dé sek kel, va la mint az egye sü lés sel és a vál -
la lat fel vá sár lás sal kap cso la tos ta nács adást és szol gál ta tást,

f) a be fek te té si elem zést és a pénz ügyi elem zést.”

(2) Az Mkr. 4.  §-a (7) be kez dé sé nek b) és c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ke res ke dés és ér té ke sí tés te vé keny ség üz let ág ba kell
be so rol ni:]

„b) pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an vég zett meg bí zás
fel vé te lét és to váb bí tá sát,

c) a pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an meg bí zás vég re -
haj tá sát az ügy fél ja vá ra,”

(3) Az Mkr. 4.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(8) A la kos sá gi köz ve tí tõi te vé keny ség üz let ág ba kell
be so rol ni a hi te le zé si koc ká zat ról  szóló kor mány ren de let
alap ján a la kos ság gal szem be ni ki tett sé gi osz tály ba való
so ro lás fel té te le it ki elé gí tõ ki tett sé gek hez kap cso ló dó,
pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an vég zett meg bí zás vég re -
haj tá sát az ügy fél ja vá ra.”

57.  §

(1) A hi tel in té ze tek nyil vá nos ság ra ho za ta li kö ve tel mé -
nyé nek tel je sí té sé rõl  szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Nykr.) a 15.  §-t köve tõen a követ -
kezõ cím mel és 15/A.  §-sal egé szül ki:

„Értékpapírosítás

15/A.  § (1) Ér ték pa pí ro sí tás ra tõ ke kö ve tel ményt szá -
mító hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy le te i nek ér té ke lé sé re és ke -
ze lé sé re szol gá ló sza bály za tok fõbb el ve it és pont ja it,

b) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben be töl tött sze re pét,
c) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let koc ká zat tal sú lyo zott ki -

tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mód szert,
d) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let el szá mo lá sá ra vo nat ko zó

szám vi te li po li ti ká já nak fõbb el ve it és pont ja it, ide ért ve az
ér té ke lé si mód szer tant, el szá mo lás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat, a ha gyo má nyos és a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás el ha -
tá ro lá sá ra és ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

e) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ese té ben al kal ma zott el is -
mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet ne vét,

f) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ke re té ben át ru há zott vagy
vissza tar tott ügy let rész-so ro zat (tran che) össze gét,

g) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ke re té ben át ru há zott vagy 
vissza tar tott ügy let rész-so ro zat (tran che) össze gét az
 alkalmazott koc ká za ti sú lyok sze rin ti meg bon tás ban,

h) a ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett sé gek
össze gét az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt és a be fek te -
tõ ket meg il le tõ rész sze rin ti meg bon tás ban, va la mint

i) az adott idõ szak ban meg va ló sult ér ték pa pí ro sí tá si
ügy le tek fõbb jel lem zõ it, azok össze gét, va la mint az át ru -
há zá suk ból szár ma zó be vé telt vagy rá for dí tást.
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(2) Ér ték pa pí ro sí tás ra tõ ke kö ve tel ményt szá mí tó, ér ték -
pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra 
kell hoz nia az ál ta la ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek össze gét

a) ha gyo má nyos és szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás sze rin ti 
meg bon tás ban, va la mint

b) hi tel mi nõ ség ben be kö vet ke zett rom lást szen ve dett
vagy ké se de lem be esett meg bon tás ban.”

(2) Az Nykr. a 15/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel
és 15/B.  §-sal egé szül ki:

„Partnerkockázat kezelése

15/B.  § A hi tel in té zet nek a szár maz ta tott ügy le tek part -
ner koc ká za tá val kap cso lat ban nyil vá nos ság ra kell hoz nia:

a) a hi te le zé si és ke res ke dé si li mi tek part ner koc ká zat
ke ze lé si rend sze ré hez tör té nõ il lesz té sét,

b) az elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti
fe de zet tel kap cso la tos sza bály zat part ner koc ká zat hoz kap -
cso ló dó fõbb el ve it,

c) a rossz irá nyú koc ká za tok azo no sí tá sá ra, ke ze lé sé re
vo nat ko zó el já rá so kat,

d) a part ner koc ká zat te kin te té ben a figye lembe vett
 hitelkockázati fe de zet össze gét,

e) szer zõ dé ses net tó sí tás figye lembevételének ha tá sát
a tõ ke kö ve tel mény re,

f) a part ner koc ká zat meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott
mód szert,

g) a hi tel de ri va tí vák fel té te le zett ér té két ki tett ség-tí pu -
sok sze rin ti fel osz tás ban,

h) a hi tel de ri va tí va-ügy le tek nek a hi tel in té zet sa ját
 hitelportfoliójában való al kal ma zá sát, ide ért ve a fel hasz -
nált hi tel de ri va tí va-ter mé kek fel osz tá sát, és

i) a be csült ér té két, ha a hi tel in té zet a Fel ügye let en ge -
dé lyé vel al kal maz hat ja az a becs lést.”

58.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/48/EK irány el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek
te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go -
zott szö veg).

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 82/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Ügyletrész-sorozatok lejárati eltérésének kezelésére vonatkozó képlet

[ ] [ ]RW* RW(SP) (t t*) / (T t*) RW(Ass) (T t) / (T t*)= ´ - - + ´ - -
ahol:
RW* a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték a Hpt. 76.  § (1) be kez dés a) pont já nak 1. al pont ja al kal ma zá sá ban;
RW(Ass) a ki tett sé gek ará nyo san szá mí tott, koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ke, mint ha azo kat nem értékpapíro -

sították vol na;
RW(SP) a 8.  § sze rint szá mí tott koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték, a le já ra ti el té rés fi gyel men kí vül hagyá sával;
T az ala pul szol gá ló ki tett ség le já ra ta évek ben ki fe jez ve;
t a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel koc ká za ti fe de zet le já ra ta évek ben ki fe jez ve; és
t* = 0,25.

2. számú melléklet a 82/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Minõsített értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kockázati súly

1. táb lá zat

Rövid lejáratú hitelminõsítéssel nem rendelkezõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro lás 1 2 3 4 5 vagy
ma ga sabb

Koc ká za ti súly 20% 50% 100% 350% 1250%

2. táb lá zat

Rövid lejáratú hitelminõsítéssel rendelkezõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro lás 1 2 3 4 vagy ma ga sabb

Koc ká za ti súly 20% 50% 100% 1250%



3. számú melléklet a 82/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Lejárat elõtti visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó, rulírozó megállapodásból származó kitettségek
értékpapírosítására vonatkozó ügyletkockázati súly

Ér ték pa pí ro sí tá si fel ár 3 havi át la ga
Ügy let koc ká za ti súly

el len õr zött ren del ke zés ese tén
Ügy let koc ká za ti súly

nem el len õr zött ren del ke zés ese tén

A szint fö lött 0% 0%

A szint 1% 5%

B szint 2% 15%

C szint 10% 50%

D szint 20% 100%

E szint 40% 100%

Ahol:
„A szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek

133,33%-ánál, de nem ki seb bek an nak 100%-ánál;
„B szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek

100%-ánál, de nem ki seb bek an nak 75%-ánál;
„C szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek

75%-ánál, de nem ki seb bek an nak 50%-ánál;
„D szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek

50%-ánál, de nem ki seb bek an nak 25%-ánál; és
„E szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek

25%-ánál.

4. számú melléklet a 82/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Minõsítésen alapuló módszer kockázati súlyai

1. táb lá zat

Rövid lejáratú hitelminõsítéssel nem rendelkezõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro lás
Koc ká za ti súly

A B C

1 7% 12% 20%

2 8% 15% 25%

3 10% 18% 35%

4 12% 20% 35%

5 20% 35% 35%

6 35% 50% 50%

7 60% 75% 75%

8 100% 100% 100%

9 250% 250% 250%

10 425% 425% 425%

11 650% 650% 650%

12 vagy ma ga sabb 1250% 1250% 1250%
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2. táb lá zat

Rö vid le já ra tú hi tel mi nõ sí tés sel ren del ke zõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro lás
Koc ká za ti súly

A B C

1 7% 12% 20%

2 12% 20% 35%

3 60% 75% 75%

4 vagy ma ga sabb 1250% 1250% 1250%

1. A táb lá za tok „A” osz lo pá ban ta lál ha tó koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni, ha a po zí ció az ér ték pa pí ro sí tás leg ala cso -
nyabb vesz te ség vi se lõ ké pes ség gel ren del ke zõ ügy let rész-so ro za tá ba tar to zik. An nak meg ha tá ro zá sá hoz, hogy az adott
ügy let rész-so ro zat a leg ala cso nyabb vesz te ség vi se lõ ké pes ség gel ren del ke zik-e, nem kell figye lembe ven ni a ka ma tok -
ból, de vi za szár ma zé kos ügy le tek bõl vagy egyéb kap cso ló dó ki fi ze té sek bõl ere dõ össze ge ket.

2. Azok ra a po zí ci ók ra, ame lyek az ér ték pa pí ro sí tás leg elõ re so rolt ügy let rész-so ro za tá hoz tar toz nak 6%-os koc ká za ti 
súly al kal maz ha tó, ha ez az ügy let rész-so ro zat min den szem pont ból elõ rébb so rolt az ér ték pa pí ro sí tás egy má sik olyan
ügy let rész-so ro za tá nál, amely hez a táb lá za tok sze rint 7%-os koc ká za ti súlyt ren del né nek, fel té ve, hogy

a) az ér ték pa pí ro sí tás hát rább so rolt ügy let rész-so ro za tá nak vesz te ség el nye lõ ké pes sé ge alap ján ez in do kolt, és
b) a po zí ció
ba) olyan kül sõ hi tel mi nõ sí tés sel ren del ke zik, amely meg fe lel a táb lá za tok 1. hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sá nak, vagy
bb) kül sõ hi tel mi nõ sí tés sel nem ren del ke zik, de tel je sí ti a 36.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket az zal, hogy a re -

fe ren cia-po zí ció alatt azok a hát rább so rolt ügy let rész-so ro za tok ba ta lál ha tó po zí ci ók ér ten dõk, ame lyek hez a táb lá za tok 
sze rint 7%-os koc ká za ti súlyt ren del né nek.

3. A táb lá za tok „C” osz lo pá ban ta lál ha tó koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni, ha a po zí ció olyan ér ték pa pí ro sí tá si ügy let -
hez kap cso ló dik, ahol az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek tény le ges szá ma hat nál ke ve sebb.

Az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek tény le ges szá má nak ki szá mí tá sá hoz az egy ügy fél lel szem be ni több ügy let kap csán
fenn ál ló ki tett sé ge ket egy ki tett ség nek kell te kin te ni.

A ki tett sé gek tény le ges szá mát az aláb bi ak sze rint kell ki szá mí ta ni:
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EAD

EAD

i
i

i
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Ahol:
EADi az összes, az in ügy fél lel szem be ni ki tett sé gek ér té ké nek az össze ge.

Ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér ték pa pí ro sí tá sa (új ra ér ték pa pí ro sí tás) ese tén a hi tel in té zet nek a hal maz ban (po ol ban)
ta lál ha tó ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek szá mát kell figye lembe ven nie, nem pe dig az ere de ti hal ma zok (po o lok) alap já ul
szol gá ló ki tett sé gek szá mát, ame lyek bõl az ala pul szol gá ló ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ered nek.

Ha ren del ke zés re áll a leg na gyobb ki tett ség hez tar to zó port fó lió ré sze se dés, a hi tel in té zet az N ér té két az 1/ C1 há nya -
dos al kal ma zá sá val is ki szá mít hat ja, ahol C1 a leg na gyobb ki tett ség hez tar to zó port fó lió ré sze se dés.

4. Min den más po zí ci ó ra a táb lá za tok „B” osz lo pá ban ta lál ha tó koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni.

5. számú melléklet a 82/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Felügyeleti képlet módszerének kockázati súlyai

1. A ki tett ség re al kal ma zan dó koc ká za ti súly

[ ] [ ]12,5 (S L T S L ) / T´ + -
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ahol:

ahol:

h = (1–Kirbr/ELGD)N

c = Kirbr/(1–h)

v
ELGD Kirbr Kirbr ELGD Kirbr

N
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- + -( ) , ( )0 25 1
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a = g×c

b = g×(1–c)

d = 1–(1–h)×(1–Beta[Kirbr;a,b])

K[x] = (1–h)×(1–Beta[x;a,b])x + Beta[x;a + 1,b]c)

t = 1000,

és w = 20.

Ahol:

a béta [x; a, b] az a és b pa ra mé te rek kel jel lem zett, x pon ton ér té kelt ku mu la tív béta el osz lás ra utal;

a T (a po zí ci ó hoz tar to zó ügy let rész-so ro zat vas tag sá ga) ér té ket az (a) ügy let rész-so ro zat ér té ké nek a (b) ér ték pa pí ro -
sí tott ki tett sé gek ér té ké hez vi szo nyí tott ará nya ként le het ki fe jez ni;

a szár maz ta tott ügy let bõl szár ma zó ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ki tett ség ér té ke, ha az ak tu á lis pót lá si költ ség nem po zi -
tív ér ték, ak kor a part ner koc ká zat ról  szóló kor mány ren de let sze rint ki szá mí tott le het sé ges jö võ be ni hi te le zé si koc ká zat;

a Kirbr az (a) Kirb-nek a (b) ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér té ké hez vi szo nyí tott ará nya. A Kirbr ér té ket ti ze des tört
alak ban fe je zik ki;

az L (a hi tel mi nõ ség-ja ví tás szint je) ér té ket a po zí ci ó hoz tar to zó ügy let rész-so ro zat nak alá ren delt összes ügy let -
rész-so ro zat ér té ke össze gé nek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér té ke össze gé hez vi szo nyí tott ará nyá val fe je zik ki. A
 tõkésített jö võ be ni jö ve del mek nem tar toz nak a mért L ér ték alá. Az ügy fe let a part ner koc ká zat ról  szóló kor mány ren de -
let ben fel so rolt olyan szár maz ta tott ügy le te ket il le tõ össze ge ket, ame lyek alá van nak ren del ve a szó ban for gó ügy let -
rész-so ro zat nak, ak tu á lis pót lá si költ sé gen le het ér té kel ni (a po ten ci á lis jö võ be ni hi te le zé si koc ká za tok nél kül) a hi tel mi -
nõ ség ja ví tás szint jé nek ki szá mí tá sa kor;

az N a ki tett sé gek nek a 4. szá mú mel lék let 3. pont ja sze rint ki szá mí tott tény le ges szá ma.

2. A ki tett ség gel sú lyo zott át la gos nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tát (ELGD) az aláb bi ak sze rint kell kiszámí tani:
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LGD EAD

EAD
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i
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å

ahol:

az LGDi az in ügy fél lel szem be ni összes ki tett ség át la gos nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta (LGD) ér té ke, ha az LGD ér -
té két a Hpt. 76/B–76/D.  §-a sze rint ál la pít ják meg.

Ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér ték pa pí ro sí tá sa (új ra ér ték pa pí ro sí tás) ese tén az ér ték pa pí ro sí tott po zí ci ók ra 100%-os
nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta (LGD) ér té ket kell al kal maz ni.

Ha a vá sá rolt kö ve te lé sek nél a nem tel je sí tést és a felh ígu lá si koc ká za tot egy ér ték pa pí ro sí tá son be lül össze von va
 kezelik, ak kor az LGDi ér ték a hi te le zé si koc ká zat LGD ér té ké nek és a fel hí gu lá si koc ká zat LGD ér té ke 75%-ának sú lyo -
zott át la ga az zal, hogy ezen sú lyok ké pe zik a hi te le zé si koc ká zat és a fel hí gu lá si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyét.
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3. Egy sze rû sí tett be me ne ti ada tok
Ha a leg na gyobb ki tett ség hez tar to zó port fó lió ré sze se dés (C1) nem ha lad ja meg 3%-nál na gyobb mér ték ben az ér ték -

pa pí ro sí tott ki tett sé gek hez tar to zó ki tett ség ér té kek össze gét, ak kor a fel ügye le ti kép let mód sze re al kal ma zá sa kor a hi -
tel in té zet az LGD ér té két 50%-nak te kint he ti, és az N ér té két az aláb bi kép le tek egyi ké vel szá mít hat ja ki:
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N=1/C1.
Ahol
A Cm a leg na gyobb „m” ki tett sé gek hez tar to zó ki tett ség ér té kek össze gé nek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek hez tar to zó 

ki tett ség ér té kek össze gé hez vi szo nyí tott ará nya. Az „m” szint jét a hi tel in té zet ha tá roz za meg.

4. La kos sá gi ki tett sé ge ket érin tõ ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ese té ben a Fel ügye let en ge dé lyez he ti a fel ügye le ti kép let
mód sze ré nek a kö vet ke zõ egy sze rû sí té sek kel tör té nõ al kal ma zá sát:

h = 0 és v = 0.
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A Kormány
83/2008. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a hitelintézet partnerkockázatának
kezelésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, 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 l) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de li el:

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek re, va la mint a hi -
tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak
meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zá sok ra (a továb biak ban
együtt: hi tel in té zet) ter jed ki.

(2) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat ra vo nat ko zó tõ -
ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro zá sa so rán az e ren de let ben 
nem sza bá lyo zott ese tek ben a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé -
sé rõl és tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló 196/2007. (VII. 30.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Hkr.) fog lal ta kat kell
al kal maz nia.

(3) A hi tel in té zet nek az e ren de let ben nem sza bá lyo zott
pénz ügyi esz kö zök part ner koc ká za tá ra vo nat ko zó tõke -
követelményt 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 ben (a továb biak ban: Kkr.) fog lal tak sze -
rint kell meg ha tá roz nia.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. ál ta lá nos rossz irá nyú koc ká zat: a part ne rek nem tel -

je sí té sé nek va ló szí nû sé ge po zi tív kor re lá ci ó ban áll az ál ta -
lá nos pi a ci koc ká za ti té nye zõk kel;

2. bel sõ mo dell mód szer sze rin ti tény le ges le já rat: az
egy év nél hosszabb le já ra tú net tó sí tá si hal maz ese tén a
net tó sí tá si hal maz ban lévõ ügy le tek tel jes fu tam idõ re szá -
mí tott és koc ká zat men tes ka mat tal disz kon tált vár ha tó ki -
tett sé gei össze gé nek és a net tó sí tá si hal maz egy évre szá -
mí tott, disz kon tált vár ha tó ki tett sé gei össze gé nek a há nya -
do sa az zal, hogy az egy év nél rö vi debb elõ re jel zé si ho ri -
zon tok ra ez a tény le ges le já rat kor ri gál ha tó a meg úju lá si
koc ká zat tük rö zé se ér de ké ben oly mó don, hogy szá mí tá sa -
kor a vár ha tó ki tett sé get a tény le ges vár ha tó ki tett ség gel
he lyet te sí tik;

3. biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dás: a szer zõ dés ben 
meg ha tá ro zott mér té kû ki tett sé get meg ha la dó mér té kû ki -
tett ség ese té re hi tel koc ká za ti fe de ze tet biz to sí tó szer zõ -
dés;

4. biz to sí té ki ha tár ér ték: a ki tett ség azon leg na gyobb
ér té ke, amely nek meg ha la dá sa ese tén az egyik part ner nek
jo gá ban áll fe de ze tet kér ni;

5. biz to sí té ki koc ká za ti pe ri ó dus: olyan idõ tar tam,
amely a nem tel je sí tõ part ner rel szem ben fenn ál ló ügy le tek 
net tó sí tá si hal ma zát biz to sí tó fe de ze tek utol só át adá sá tól
tart a part ner rel szem be ni po zí ci ók le zá rá sá ig és az eb bõl
ere dõ pi a ci koc ká za tok is mé telt le fe de zé sé ig;



6. egye di rossz irá nyú koc ká zat: a part ner rel szem be ni
ki tett ség a part ner nem tel je sí té sé nek va ló szí nû sé gé vel po -
zi tív kor re lá ci ó ban áll a part ner rel kö tött ügy let ter mé sze -
té nél fog va az zal, hogy egy hi tel in té zet egye di rossz irá -
nyú koc ká zat nak van ki té ve, ha egy adott part ner rel szem -
be ni jö võ be ni ki tett ség vár ha tó an nagy, ami kor a part ner
nem tel je sí té sé nek va ló szí nû sé ge szin tén ma gas;

7. ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó hi tel: olyan hi tel,
ame lyet egy hi tel in té zet ér ték pa pí rok vá sár lá sá hoz, el adá -
sá hoz, il let ve ke res ke del mé hez nyújt, amely nem fog lal ja
ma gá ban az ér ték pa pír fe de zet tel nyúj tott hi tel ke re tet;

8. fe de ze ti (hed ging) hal maz: egyet len net tó sí tá si hal -
ma zon be lü li ügy le tek bõl szár ma zó olyan ki tett sé gek bõl
vagy hi tel koc ká za ti fe de ze tek bõl szár ma zó koc ká za ti po -
zí ci ók összes sé ge, ame lyek nek ki zá ró lag az egyen le gü ket
kell figye lembe ven ni az e ren de let ben meg ha tá ro zott
szten derd mód szer sze rin ti ki tett ség ér ték meg ha tá ro zá sa -
kor;

9. hi tel ér té ke lés egy ol da lú ki iga zí tá sa: olyan hi tel ér té -
ke lé si ki iga zí tás, amely tar tal maz za a hi tel in té zet part ner -
rel szem be ni hi tel koc ká za tá nak pi a ci ér té két, azon ban nem 
tar tal maz za a part ner hi tel in té zet tel szem be ni hi tel koc ká -
za tá nak pi a ci ér té két;

10. hi tel ér té ke lé si ki iga zí tás: a part ner rel szem be ni
ügy let port fó lió ér té ké nek a pi a ci kö zép hez ké pest tör té nõ
ki iga zí tá sa úgy, hogy a ki iga zí tás tük röz ze a part ner rel
szem be ni szer zõ dé ses meg ál la po dás nem tel je sí té se  miatt
fel me rü lõ hi te le zé si koc ká zat ér té két, vagy a hi tel in té zet
part ner rel szem be ni hi te le zé si koc ká za tá nak és a part ner
hi tel in té zet tel szem be ni hi te le zé si koc ká za tá nak ér té két;

11. hosszú el szá mo lá si ide jû ügy let: olyan ügy let,
amely ben a part ner vál lal ja, hogy ér ték pa pírt, árut vagy
de vi zát ad át kész pénz, egyéb pénz ügyi esz köz vagy áru
el le né ben, il let ve for dít va, és a szer zõ dés ben rög zí tett tel -
je sí tés vagy szál lí tá si idõ pont

a) a szo ká sos pi a ci át la gos tel je sí té si vagy szál lí tá si
idõ pont, és

b) a hi tel in té zet ügy let be tör té nõ lé pé sét kö ve tõ ötö dik
mun ka nap

kö zül az ala cso nyabb idõ tar ta mot meg ha lad ja;

12. je len le gi ki tett ség: azo nos net tó sí tá si hal ma zon be -
lü li, azo nos part ner rel szem be ni ügy le tek vagy ügylet-
 portfóliók pi a ci ér té ke, ame lye ket a hi tel in té zet a part ner
nem tel je sí té se kor – csõd-, fel szá mo lá si el já rás ese té re nul -
la meg té rü lés sel szá mol va – el ve szí te ne az zal, hogy ez az
ér ték nem le het ne ga tív;

13. je len le gi pi a ci ér ték: az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott szten derd mód szer al kal ma zá sa kor a part ner rel szem -
be ni, a net tó sí tá si hal maz ba be vont ügy le tek összes sé gé -
nek – a ne ga tív és a po zi tív pi a ci ér té kek figye lembe véte -
lével szá mí tott – ak tu á lis, net tó pi a ci ér té ke;

14. ki tett ség-csúcs ér ték: a net tó sí tá si hal maz ban sze -
rep lõ leg hosszabb fu tam ide jû ügy let ese dé kes sé get meg -
elõ zõ, jö võ be li idõ pont ra szá mí tott a ki tett sé gek el osz lá sá -
nak fel sõ per cen ti li se;

15. ki tett sé gek el osz lá sa: azo nos net tó sí tá si hal maz ban
lévõ ügy le tek hi tel koc ká za ti fe de zet tel csök ken tett pi a ci
ér té kei va ló szí nû sé gi el osz lá sá nak elõ re jel zé se, amely nek
szá mí tá sa so rán a hi tel koc ká za ti fe de zet tel csök ken tett
 piaci ér té kek ne ga tív ér té kû elõ re jel zé se it nul la ér ték kel
kell figye lembe ven ni;

16. koc ká za ti po zí ció: az e ren de let ben meg ha tá ro zott
szten derd mód szer sze rint, elõ re meg ha tá ro zott al go rit mus 
alap ján az ügy let hez ren delt mé rõ szám;

17. koc ká zat sem le ges el osz lás: a pi a ci ér té kek vagy a
ki tett sé gek el osz lá sa egy olyan jö võ be ni idõ szak ban, ami -
kor az el osz lás a piac ál tal vé lel me zett ér ték (vo la ti li tás)
alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra;

18. köz pon ti szer zõ dõ fél: olyan in téz mény, amely jo gi -
lag he lyet te sí ti a pénz ügyi pi a con kö tött szer zõ dés ben
érin tett part nert, azaz ve võ ként lép fel va la mennyi el adó -
val, il let ve el adó ként va la mennyi ve võ vel szem ben;

19. meg úju lá si koc ká zat: az az összeg, amellyel a vár -
ha tó po zi tív ki tett sé get alul ér té ke lik, ami kor egy part ner -
rel kö tött jö võ be ni ügy le tek vár ha tó an fo lya ma to san zaj la -
nak az zal, hogy az ezek bõl a jö võ be ni ügy le tek bõl szár ma -
zó pót ló la gos ki tett ség nem ké pe zi ré szét a vár ha tó po zi tív
ki tett ség szá mí tá sá nak;

20. net tó sí tá si hal maz: azo nos part ner rel lét re jött olyan 
ügy le tek cso port ja, ame lyek jo gi lag ér vé nye sít he tõ két ol -
da lú net tó sí tá si meg ál la po dás tár gyát ké pe zik, és ame lyek -
re a net tó sí tást az e ren de let ben meg ha tá ro zott szer zõ dé ses 
net tó sí tás és Hkr. Ne gye dik Ré sze le he tõ vé te szi;

21. part ner koc ká zat: az ügy let ben érin tett part ner nek
az ügy let pénz áram lá sa vég le ges el szá mo lá sa elõt ti nem -
tel je sí té sé nek koc ká za ta;

22. pi a ci ér té kek el osz lá sa: azo nos net tó sí tá si hal maz -
ban lévõ ügy le tek net tó pi a ci ér té ke va ló szí nû sé gi el osz lá -
sá nak az ügy le tek becs lé si idõ pon tig re a li zált pi a ci ér té ké -
nek figye lembe véte lével egy jö võ be ni idõ pont ra (elõ re jel -
zé si ho ri zont ra) szá mí tott elõ re jel zé se;

23. sa ját net tó sí tá si hal maz: min den az e ren de let sze -
rint el is mert, jo gi lag ér vé nye sít he tõ két ol da lú net tó sí tá si
meg ál la po dás tár gyát nem ké pe zõ ügy let;

24. ter mék ka te gó ri ák kö zöt ti net tó sí tás: kü lön bö zõ ter -
mék ka te gó ri ák ra vo nat ko zó ügy le tek – az e ren de let ben
meg ha tá ro zott, ter mék ka te gó ri ák kö zöt ti net tó sí tá si sza bá -
lyok kal össz hang ban – azo nos net tó sí tá si hal maz ba tör té -
nõ be vo ná sa;

25. tény le ges el osz lás: a pi a ci ér té kek vagy a ki tett sé -
gek el osz lá sa egy olyan jö võ be ni idõ szak ban, ami kor az
el osz lás múlt be li ér ték (ár-, ár fo lyam-, ka mat láb-vál to zás
alap ján meg ha tá ro zott vo la ti li tás) alap ján ke rül meg ha tá -
ro zás ra;

26. tény le ges vár ha tó ki tett ség: egy meg ha tá ro zott idõ -
pont ban a leg ma ga sabb vár ha tó ki tett ség ér ték, amely
azon a na pon vagy azt meg elõ zõ bár mely idõ pont ban fel -
me rül, amely egy adott idõ pont ra meg ha tá roz ha tó úgy is,
mint az azon idõ pont ra vo nat ko zó an vár ha tó ki tett ség ér -
ték, il let ve a meg elõ zõ idõ pont ra vo nat ko zó tény le ges vár -
ha tó ki tett ség ér ték kö zül a ma ga sabb ér ték;
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27. tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség: a tény le ges vár -
ha tó ki tett ség nek idõ be li sú lyo zott át la ga az elsõ évre,
 illetve ha a net tó sí tá si hal maz ban sze rep lõ va la mennyi
szer zõ dés egy éven be lül ese dé kes sé vá lik, ak kor a net tó sí -
tá si hal maz ban lévõ leg hosszabb fu tam ide jû szer zõ dés
idõ tar ta má ra ve tít ve kell meg ha tá roz ni, ahol a súly meg -
egye zik az egye di vár ha tó ki tett ség nek az egész idõ in ter -
val lum ra ve tí tett ará nyá val;

28. vár ha tó ki tett ség: a ki tett sé gek el osz lá sá nak a net -
tó sí tá si hal maz ban sze rep lõ leg hosszabb fu tam ide jû ügy -
let ese dé kes sé gét meg elõ zõ idõ pont ra szá mí tott át la ga;

29. vár ha tó po zi tív ki tett ség: a vár ha tó ki tett ség nek
idõ be li sú lyo zott át la ga, ahol a súly meg egye zik az egye di
vár ha tó ki tett ség nek az egész idõ in ter val lum ra vi szo nyí -
tott ará nyá val az zal, hogy a mi ni má lis tõ ke kö ve tel mény
szá mí tá sa kor az elsõ év át la gát kell ven ni, il let ve ha a net -
tó sí tá si hal maz ban sze rep lõ va la mennyi szer zõ dés egy
éven be lül ese dé kes sé vá lik, a net tó sí tá si hal maz ban lévõ
leg hosszabb fu tam ide jû szer zõ dés idõ tar ta ma alap ján kell
az át la got szá mí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo ga lom ra a 
hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló
1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 2. szá mú
mel lék le té nek, a Hkr.-nek, va la mint a Kkr.-nek az ér tel me -
zõ ren del ke zé sei az irány adó ak.

II. Fejezet

ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK VÁLASZTÁSA

3.  §

(1) A hi tel in té zet a Hkr. 18.  §-ában meg ha tá ro zott ügy -
let ese tén az e ren de let ben meg ha tá ro zott pi a ci ára zás sze -
rin ti mód szert, ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szert, szten -
derd mód szert vagy bel sõ mo dell mód szert al kal maz za az -
zal, hogy a Hkr. 18.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá -
ro zott ki tett ség ese tén az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer
nem al kal maz ha tó.

(2) Ha a hi tel in té zet a tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro -
zá sa cél já ból ke res ke dé si köny vet ve zet, ak kor az ere de ti
ki tett ség sze rin ti mód szer nem al kal maz ha tó.

(3) A hi tel in té zet az e ren de let ben meg ha tá ro zott mód -
sze rek kö zül – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés -
sel – egy mód szert al kal maz hat.

(4) A hi tel in té zet a pi a ci ára zás sze rin ti és a szten derd
mód szert együt te sen is al kal maz hat ja az zal, hogy a
13.  §-ban meg ha tá ro zott ügy le tek hez ki zá ró lag az egyik
mód szert al kal maz za.

(5) A 15.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel, a
Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zá sok egy -
más tól el té rõ mód sze re ket is al kal maz hat nak.

(6) A bel sõ mo dell mód szer al kal maz ha tó:
a) a Hkr. 18.  §-ában meg ha tá ro zott ügy let,
b) a re pó ügy le tek,

c) az ér ték pa pír- és áru köl csön zé si ügy let,
d) az ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó hi tel, és
e) a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy let

ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor.

4.  §

(1) Ha a hi tel in té zet a ke res ke dé si könyv ben nem sze -
rep lõ ki tett sé gé nek koc ká za tát vagy part ner koc ká za tát hi -
tel de ri va tí vá val – mint hi tel koc ká za ti fe de zet tel – csök -
ken ti, ak kor a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek
szá mí tá sa so rán al kal maz hat ja a Hkr. 153–155.  §-át, vagy
a Hkr. 30.  §-ának (3) be kez dé sét vagy a Hkr. 80–82.  §-át.
Eb ben az eset ben a hi tel de ri va tí va part ner koc ká za ta nul la.

(2) A hi tel in té zet a ke res ke dé si könyv ben nem sze rep lõ, 
el adott, nem tel je sí tés ko ri-cse re ügy let  miatt fel me rü lõ
part ner koc ká zat ese tén a ki tett ség ér té két nul lá nak ve szi,
ha a cse re ügy let a hi tel in té zet ál tal nyúj tott hi tel koc ká za ti
fe de zet és a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nye a nem -
tel je sí tés ko ri-cse re ügy let tel jes név ér té ké re vo nat ko zik.

(3) Azo nos part ner rel szem be ni ki tett ség ér té ke az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott bár mely mód szer alap ján az ezen
part ner hez tar to zó va la mennyi net tó sí tá si hal maz ra szá mí -
tott ki tett ség ér té kek össze ge.

(4) A köz pon ti szer zõ dõ fél lel kö tött szár maz ta tott ügy -
let, re pó ügy let, ér ték pa pír- és áru köl csön zés, hosszú el szá -
mo lá si ide jû ügy let vagy ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó
hi tel – ame lyet a köz pon ti szer zõ dõ fél nem uta sí tott
vissza –  miatt fel me rü lõ part ner koc ká zat ese tén a ki tett ség
ér té ke nul la. Nul la a ki tett ség ér té ke az olyan, köz pon ti
szer zõ dõ fél lel szem be ni ki tett ség nek is, amely szár maz ta -
tott ügy let bõl, re pó ügy let bõl, ér ték pa pír- és áru köl csön -
zés bõl, hosszú el szá mo lá si ide jû ügy let bõl vagy ér ték pa pír 
ügy let hez kap cso ló dó hi tel bõl szár ma zik.

(5) A (4) be kez dés ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha a
köz pon ti szer zõ dõ fél az ügy let re vo nat ko zó meg ál la po dás 
va la mennyi részt ve võ jé vel szem ben fenn ál ló part ner koc -
ká zat te kin te té ben napi szint en, tel jes mér ték ben fe de zet -
tel ren del ke zik.

(6) A hi tel in té zet a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy le tek -
bõl szár ma zó ki tett ség ér té két az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott mód sze rek bár me lyi ké vel meg ha tá roz hat ja, füg get le -
nül az OTC szár maz ta tott ügy le tek és re pó ügy le tek, ér ték -
pa pír- és áru köl csön zés, va la mint az ér ték pa pír ügy let hez
kap cso ló dó hi te lek ke ze lé sé re vá lasz tott mód sze rek tõl. A
hosszú el szá mo lá si ide jû ügy le tek tõ ke kö ve tel mé nyé nek
ki szá mí tá sa kor a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két
bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té ze -
tek al kal maz hat ják a hi te le zé si koc ká za tot szten derd mód -
szer rel szá mí tó hi tel in té ze tek ál tal al kal ma zott koc ká za ti
sú lyo kat.

(7) Ha a hi tel in té zet a pi a ci ára zás sze rin ti mód szert
vagy az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szert al kal maz za, ak -
kor a szá mí tás so rán figye lembe vett, szer zõ dé ses összeg -
nek tel jes mér ték ben le kell fed nie a szer zõ dés bõl szár ma -
zó koc ká za tot.
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III. Fejezet

PIACI ÁRAZÁS SZERINTI MÓDSZER

5.  §

(1) A pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a tõ -
ke kö ve tel ményt szá mí tó hi tel in té zet nek a szár maz ta tott
ügy le tek ese té ben ki kell szá mí ta nia az ügy let je len le gi ki -
tett ség ér té két, azaz a pi a ci árak fel hasz ná lá sá val szá mí tott 
pót lá si költ sé get, és ezek kö zül ki kell vá lasz ta nia a po zi tív 
ér ték kel ren del ke zõ ügy le te ket.

(2) A pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a tõ -
ke kö ve tel ményt szá mí tó hi tel in té zet nek ki kell szá mí ta nia
az ügy let le het sé ges jö võ be ni ki tett ség ér té két. A szá mí tás
so rán az egyes ügy le tek szer zõ dés sze rin ti ér té két (ha tár -
idõs tõzs dén kí vü li ka mat láb meg ál la po dá sok és swap-ok
ese tén a tény le ges elvi fõ össze ge ket) meg kell szo roz ni az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szá za lé kos ér ték kel.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá mí tás so rán a
hát ra le võ le já ra ti idõ meg egye zik a kö vet ke zõ ha tár na pig
hát ra le võ idõ vel az olyan ügy let ese té ben, amely ben a
szer zõ dõ part ne rek adott ha tár na pon az ügy let fel té te le it
úgy mó do sít ják, hogy az ügy let pi a ci ér té ke nul la.

(4) Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti táb lá zat egyik ka te gó -
ri á já ban sem ne ve sí tett szer zõ dé se ket az áru szer zõ dé sek, a 
ne mes fém ki vé te lé vel osz lop ba kell be so rol ni a hát ra lé võ
le já rat figye lembe véte lével.

(5) Az olyan szer zõ dés ese té ben, ahol a szer zõ dés alap -
ügy le te több al ka lom mal cse ré lõ dik, az 1. szá mú mel lék let 
sze rin ti táb lá zat ban rög zí tett szá za lé kot meg kell szo roz ni
a hát ra lé võ ki fi ze té sek szá má val.

(6) A ka mat láb-szer zõ dés ki vé te lé vel az olyan szer zõ -
dés ese té ben, ahol

a) a fenn ál ló ki tett sé get egy meg ha tá ro zott ki fi ze té si
idõ pon tot köve tõen tel je sí tik, és

b) a fu tam ide jét újra meg ál la pít ják úgy, hogy a szer zõ -
dés pi a ci ér té ke nul la le gyen a ki fi ze té si idõ pont ban,
a hát ra lé võ le já rat a fu tam idõ kö vet ke zõ meg ál la pí tá sá ig
hát ra lé võ idõ.

(7) Az ügy let ak tu á lis pót lá si költ sé gé nek és a le het sé -
ges jö võ be ni hi te le zé si koc ká za tá nak össze ge a ki tett ség
ér té ke.

IV. Fejezet

EREDETI KITETTSÉG SZERINTI MÓDSZER

6.  §

Az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a
ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz az egyes szer zõ dé -
sek szer zõ dés kö té si ér té két (tény le ges elvi fõ össze ge it)
meg kell szo roz ni a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
szá za lé kos ér ték kel.

V. Fejezet

SZTENDERD MÓDSZER

7.  §

(1) A szten derd mód szer csak tõzs dén kí vü li (OTC)
szár maz ta tott ügy le tek és a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy -
le tek ese té ben al kal maz ha tó. A ki tett ség ér té ket min den
net tó sí tá si hal maz ese té ben kü lön kell ki szá mí ta ni. A szá -
mí tás so rán a hi tel koc ká za ti fe de zet nem ve he tõ figye -
lembe. A ki tett ség ér ték szá mí tá sát a 3. szá mú mel lék let
1. pont ja sze rint kell el vé gez ni.

(2) Szten derd mód szer al kal ma zá sa ese tén el is mert biz -
to sí ték nak te kint he tõ a Hkr. 100–101.  §-a és a Kkr. 33.  §-a
sze rint el is mert biz to sí ték.

8.  §

(1) A hi tel in té zet a ki fi ze té si részt ki fi ze té si láb nak te -
kin ti, ha egy li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, tõzs dén kí vü li
(OTC) szár maz ta tott ügy let ese té ben a pénz ügyi esz köz -
nek ki fi ze tés el le né ben tör té nõ cse ré jé re ke rül sor. Ha az
ügy let ese té ben ki fi ze tést cse rél nek ki fi ze tés re, ak kor a
cse rét két ki fi ze té si láb nak kell te kin te ni. A ki fi ze té si láb
az ügy let ben rög zí tett – hi tel koc ká za ti fe de zet figye -
lembevétele nél kül szá mí tott – brut tó ki fi ze tés, ide ért ve az
ügy let ér té két.

(2) A hi tel in té zet az e §-ban és 9.  §-ban meg ha tá ro zott
szá mí tá sok so rán fi gyel men kí vül hagy hat ja a ki fi ze té si
láb ból szár ma zó ka mat koc ká za tot, ha a ki fi ze té si láb hát -
ra lé võ le já ra ti ide je nem éri el az egy évet.

(3) A hi tel in té zet egy ügy let ként ke zel he ti a két ki fi ze té -
si láb ból álló ügy le tet, ha az ügy le tek azo nos pénz nem ben
fenn ál ló ak (de no mi nál tak).

(4) A hi tel in té zet az olyan li ne á ris koc ká za ti pro fi lú
ügy le tet, ahol az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz rész -
vény, arany, egyéb ne mes fém vagy áru, az adott pénz ügyi
esz köz ben fenn ál ló po zí ci ó ként az adott pénz ügyi esz köz
fe de ze ti hal ma zá hoz ren de li, és a ki fi ze té si lá bá hoz tar to zó 
ka mat koc ká za tot az an nak meg fe le lõ (adott) ka mat koc ká -
za ti fe de ze ti hal maz hoz ren de li hoz zá. Ha a ki fi ze tés láb
nem ha zai pénz nem ben fenn ál ló (de no mi nált), ak kor az
adott – nem ha zai – pénz nem hez tar to zó koc ká za ti po zí ci ót 
is meg kell ha tá roz ni, és azt an nak fe de ze ti hal ma zá hoz
kell ren del ni.

(5) A hi tel in té zet az olyan li ne á ris koc ká za ti pro fi lú
ügy le tet, ahol az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, az adott hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír ban fenn ál ló koc ká za ti po zí ci ó ként a
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír fe de ze ti hal ma zá hoz
ren de li és a ki fi ze té si lá bá hoz tar to zó ka mat koc ká za tot az
an nak meg fe le lõ fe de ze ti hal maz hoz ren de li hoz zá. Ha az

2008/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2997



ügy let ese té ben ki fi ze tést cse rél nek ki fi ze tés re és az ügy let 
li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, ide ért ve a nem ha zai pénz nem -
ben ki fe je zett, tõzs dén kí vü li ha tár idõs (for ward) ügy le tet
is, ak kor a ki fi ze té si lá bak hoz kü lön-kü lön kell hoz zá ren -
del ni a ka mat koc ká za ti po zí ci ót és azo kat a meg fe le lõ
 fedezeti hal maz hoz kell ren del ni. Ha a ki fi ze té si láb nem
ha zai pénz nem ben fenn ál ló (de no mi nált), ak kor az
adott – nem ha zai – pénz nem hez tar to zó koc ká za ti po zí ci ót 
is meg kell ha tá roz ni, és azt an nak fe de ze ti hal ma zá hoz
kell ren del ni. Ha az ügy let nem ha zai pénz nem ben fenn -
álló (de no mi nált), ak kor az adott – nem ha zai – pénz nem -
hez tar to zó koc ká za ti po zí ci ót is meg kell ha tá roz ni, és azt
an nak fe de ze ti hal ma zá hoz kell ren del ni. Nem ha zai pénz -
nem ben ki fe je zett bá zis swa pügy let ki tett ség ér té ke nul la.

(6) A li ne á ris koc ká za ti pro fi lú ügy let koc ká za ti pozí -
ciója – a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ki vé te lé -
vel – az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz ha zai pénz nem -
ben szá mí tott pi a ci ér té ké nek és a mennyi ség nek a szor -
zata.

(7) A hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír és a ki fi ze té -
si láb koc ká za ti po zí ci ó ja a még fenn ál ló – hi tel koc ká za ti
fe de ze tet nem tar tal ma zó – ha zai pénz nem ben ki fe je zett
brut tó ki fi ze té sek ér té ké nek és a hi tel vi szonyt meg tes te sí -
tõ ér ték pa pír vagy a ki fi ze té si láb kor ri gált hát ra lé võ át la -
gos fu tam ide jé nek (du ra ti on) a szor za ta.

(8) A nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let koc ká za ti po zí ci ó ja
az ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír
név ér té ké nek és a nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let hát ra lé võ
le já ra ti ide jé nek a szor za ta.

(9) A nem li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, tõzs dén kí vü li
(OTC) szár maz ta tott ügy let – a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír ki vé te lé vel – koc ká za ti po zí ci ó ja az ala pul szol -
gá ló pénz ügyi esz köz del ta ér té ke.

(10) A nem li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, tõzs dén kí vü li
(OTC) szár maz ta tott ügy let ese té ben, ha az ala pul szol gá ló 
pénz ügyi esz köz hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír
vagy ki fi ze té si láb, a koc ká za ti po zí ció az adott hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír vagy ki fi ze té si láb del ta ek -
vi va lens ér té ké nek és a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa -
pír vagy a ki fi ze té si láb kor ri gált hát ra lé võ át la gos fu tam -
ide jé nek (du ra ti on) a szor za ta.

(11) A koc ká za ti po zí ció meg ál la pí tá sa kor a part ner tõl
ka pott biz to sí té kot az nap ese dé kes szár maz ta tott ügy let
alap ján fenn ál ló kö ve te lés ként (hosszú po zí ció), és a ka -
pott biz to sí té kot, mint a part ner rel szem be ni, az nap ese dé -
kes kö te le zett ség ként (rö vid po zí ció) kell mi nõ sí te ni.

9.  §

(1) A hi tel in té zet nek a koc ká za ti po zí ció – ide nem ért ve 
a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír koc ká za ti po zí ci ó -
ját – mér té ké nek és elõ je lé nek meg ha tá ro zá sa kor a név ér -
té ket vagy a 3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti del ta ek -
vi va lens ér té ket kell al kal maz nia.

(2) A hi tel in té zet a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír 
és a ki fi ze té si láb ese té ben a koc ká za ti po zí ció mér té ké nek 
és elõ je lé nek meg ha tá ro zá sa kor a név ér ték és a kor ri gált
hát ra lé võ át la gos fu tam idõ (du ra ti on) szor za tát vagy a
3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti del ta ér ték és a kor ri -
gált hát ra lé võ át la gos fu tam idõ (du ra ti on) szor za tát al kal -
maz za az zal, hogy a szár maz ta tott esz közt az ala pul szol -
gá ló pénz nem ben kell ki fe jez ni.

10.  §

(1) A hi tel in té zet nek a koc ká za ti po zí ci ó it fe de ze ti hal -
ma zok ba kell cso por to sí ta nia úgy, hogy min den egyes fe -
de ze ti hal maz ese té ben a 3. szá mú mel lék let 3. pont ja sze -
rint meg kell ha tá roz nia a koc ká za ti po zí ci ók össze gé nek
ab szo lút ér té két.

(2) A part ner tõl biz to sí ték ként ka pott kész pénz le tét, ki -
fi ze té si láb vagy ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ 
ér ték pa pír ka mat koc ká za tá nak meg ha tá ro zá sa kor, ha arra
a Kkr. 3. szá mú mel lék le te alap ján leg fel jebb 1,60%-os
egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel ményt le het hoz -
zá ren del ni, ak kor min den pénz nem ese té ben a 3. szá mú
mel lék let 4. pont ja sze rin ti hat fe de ze ti hal maz egyi két kell 
hoz zá ren del ni.

(3) Egy ál ta lá nos pi a ci ka mat láb szin tet meg je le ní tõ re -
fe ren cia ka mat láb hoz kö tött, ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pír ból vagy ki fi ze té si láb ból szár ma -
zó ka mat koc ká za ti po zí ci ó nál, a hát ra lé võ le já ra ti idõ a ka -
mat láb kö vet ke zõ ki iga zí tá sá ig fenn ma ra dó idõ tar tam.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ken kí vü li 
eset ben a hát ra lé võ le já ra ti idõ az ala pul szol gá ló hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír hát ra lé võ le já ra ti ide je
vagy ki fi ze té si láb es etén az ügy let hát ra lé võ le já ra ti ide je.

(5) A nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let alap já ul szol gá ló hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír min den egyes ki bo csá -
tó já hoz egy fe de ze ti hal mazt kell ren del ni.

(6) Az olyan kész pénz le tét ka mat koc ká za tá nak meg ha -
tá ro zá sa kor,

a) ame lyet a part ner tõl biz to sí ték ként ka pott a hi tel in -
té zet és a part ner nek nincs ala csony egye di koc ká za tú,
fenn ál ló ki tett sé ge, va la mint

b) az olyan ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír ka mat koc ká za tá nak meg ha tá ro zá sa ese tén,
amely hez Kkr. 3. szá mú mel lék le te alap ján 1,60%-os ér -
ték nél ma ga sabb egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve -
tel ményt kell hoz zá ren del ni az zal, hogy
min den egyes ki bo csá tó hoz egy fe de ze ti hal mazt kell ren -
del ni.

(7) Ha egy ki fi ze té si láb a (6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt kö vet, ak kor az
ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír min -
den egyes ki bo csá tó já ra egy fe de ze ti hal mazt kell al kal -
maz ni.
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(8) A hi tel in té zet azo nos fe de ze ti hal maz ba so rol hat ja
az adott ki bo csá tó hoz tar to zó hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír hoz vagy az ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír hoz tar to zó koc ká za ti po zí ci ó ját, ame -
lyet egy ki fi ze té si láb kö vet vagy amely nem tel je sí tés ko ri
cse re ügy let alap já ul szol gál.

11.  §

(1) A hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí ro kon kí vül
az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz kö zök ak kor so rol ha tó ak
be ugyan azon fe de ze ti hal maz ba, ha azok azo nos vagy ha -
son ló esz kö zök.

(2) A pénz ügyi esz kö zök ak kor ha son ló, ha

a) rész vé nyek ese té ben, azo nos ki bo csá tó rész vé nyei
az zal, hogy a rész vény in dex kü lön ki bo csá tó ként keze -
lendõ,

b) ne mes fé mek ese té ben, azo nos ne mes fém az zal,
hogy a ne mes fém-in dex kü lön ne mes fém ként ke ze len dõ,

c) vil la mos áram ese té ben, azo no sak a szol gál ta tá si jo -
gok és kö te le zett sé gek, ame lyek ugyan azon csúcs és nem
csúcs ter he lé sû idõ szak ra vo nat koz nak, bár mely 24 órás
idõ szak ban, és

d) áruk ese té ben, azo nos áruk az zal, hogy az áru in dex
kü lön áru ként ke ze len dõ.

12.  §

A fe de ze ti hal ma zok ra al kal ma zan dó part ner koc ká za ti
szor zók (CCRM-ek) ér té két a 3. szá mú mel lék let 5. pont ja
sze rint kell meg ha tá roz ni.

13.  §

(1) Az olyan nem li ne á ris koc ká za ti pro fi lú ügy let, il let -
ve ki fi ze té si láb és ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír ese té ben, amely re a hi tel in té zet a pi a ci koc -
ká zat mi ni má lis tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro zá sá ra
szol gá ló mo del lel a del tát, il let ve a kor ri gált hát ra lé võ át la -
gos fu tam idõt (du ra ti on) nem le het meg ha tá roz ni, a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nek (a továb biak ban:
Fel ügye let) ha tá ro zat ban dön te nie kell a koc ká za ti po zí ció 
nagy sá gá ról és az al kal maz ha tó part ner koc ká za ti szor zó
ér té ké rõl.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a Fel ügye let a pi a ci ára -
zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sát is elõ ír hat ja az zal, hogy
a net tó sí tás nem el is mer he tõ, azaz a ki tett ség ér té ket úgy
kell meg ha tá roz ni, mint ha egy, az adott ügy le tet tar tal ma -
zó net tó sí tá si hal maz len ne.

14.  §

(1) A hi tel in té zet nek sza bály zat ban kell rög zí te nie azon
bel sõ el já rá so kat, ame lyek az ügy le tek fe de ze ti hal maz ba
tör té nõ be so ro lá sát meg elõ zõ el len õr zés re vo nat koz nak
an nak ér de ké ben, hogy az adott ügy let alap ja az e ren de let
sze rin ti szer zõ dé ses net tó sí tá si kö ve tel mé nyek nek ele get
tevõ, ér vé nyes és ér vé nye sít he tõ szer zõ dés le gyen.

(2) Ha a hi tel in té zet a part ner koc ká za ta mér sék lé sé re
biz to sí té kot al kal maz, ak kor sza bály zat ban kell meg ha tá -
roz nia azon bel sõ el já rá so kat, ame lyek kel a biz to sí ték koc -
ká zat mér sék lõ ha tá sá nak ki szá mí tá sát meg elõ zõ en el len -
õri zi a Hkr.-ben rög zí tett, az el is mer he tõ hi tel koc ká za ti
 fedezetre vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét.

VI. Fejezet

BELSÕ MODELL MÓDSZER

15.  §

(1) A hi tel in té zet – ha meg fe lel a mód szer al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó, e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek – a part ner koc ká zat meg ha tá ro zá sá ra a Fel ügye -
let en ge dé lyé vel a bel sõ mo dell mód szert al kal maz hat ja a
3.  § (6) be kez dé sé nek

a) a) pont já ban,
b) b)–d) pont já ban vagy
c) a)–d) pont já ban

meg ha tá ro zott ügy le tek re az zal, hogy a 3.  § (6) be kez dé sé -
nek e) pont já ban meg ha tá ro zott ügy let re a bel sõ mo dell
mód szer min den eset ben al kal maz ha tó.

(2) Ha a ki tett ség a koc ká zat és a mé ret szem pont já ból
nem je len tõs, ak kor a hi tel in té zet nek nem kell al kal maz nia 
a bel sõ mo dell mód sze rét.

(3) A Fel ügye let en ge dé lyé vel a bel sõ mo dell mód szer
fo ko za to san is be ve zet he tõ a kü lön bö zõ ügy let tí pu sok te -
kin te té ben úgy, hogy a fo ko za tos be ve ze tés idõ tar ta ma
alatt a hi tel in té zet a pi a ci ára zás sze rin ti mód szert vagy a
szten derd mód szert is al kal maz za.

(4) Ha a hi tel in té zet a tõzs dén kí vü li (OTC) szár maz ta -
tott ügy le tek és a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy le tek ese té -
ben nem al kal maz hat ja a bel sõ mo dell mód szert, ak kor a
pi a ci ára zás sze rin ti mód szert vagy a szten derd mód szert
kell al kal maz nia. A Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
vál lal ko zá sok ese té ben a pi a ci ára zás sze rin ti mód szer és a
szten derd mód szer együt tes al kal ma zá sa le het sé ges az zal,
hogy egy adott vál lal ko zá son be lül az együt tes al kal ma zás
fel té te le, hogy a 13.  §-ban meg ha tá ro zott ügy let re csak az
egyik mód szer ke rül al kal ma zás ra.

(5) Bel sõ mo dell mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a Fel -
ügye let en ge dé lyé vel tér het át a pi a ci ára zás sze rin ti vagy
szten derd mód szer al kal ma zá sá ra

a) egye sü lés vagy szét vá lás ese tén, vagy
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b) olyan el há rít ha tat lan, a hi tel in té zet ér dek kö rén kí vü -
li, neki fel nem ró ha tó ese mény ese tén, amely meg aka dá -
lyoz za a bel sõ mo dell mód szer al kal ma zá sát.

(6) Ha a bel sõ mo dell mód szert al kal ma zó hi tel in té zet
nem tel je sí ti a bel sõ mo dell mód szer al kal ma zá sá hoz szük -
sé ges fel té te le ket és kö ve tel mé nye ket, ak kor a jog sze rû
mû kö dés hely re ál lí tá sá ról ki lenc ven na pon be lül kö te les a
Fel ügye let nek in téz ke dé si ter vet be nyúj ta ni.

Kitettség érték

16.  §

(1) A ki tett ség ér té ket net tó sí tá si hal ma zon ként kell
meg ha tá roz ni.

(2) A mo dell nek al kal mas nak kell len nie
a) ó sít ási hal maz pi a ci ér té ké ben – a pi a ci vál to zók,

ide ért ve a ka mat láb-, de vi za ár fo lyam-vál to zá sa  miatti –
be kö vet ke zõ vál to zá sok elõ re je lez he tõ el osz lá sá nak,

b) a net tó sí tá si hal maz ki tett ség ér té ké nek – a pi a ci vál -
to zók vál to zá sa ese tén – egy adott jö võ be ni idõ pont ra vo -
nat ko zó
meg ha tá ro zá sá ra.

(3) A (2) be kez dés te kin te té ben a biz to sí ték ki egé szí té si
meg ál la po dást kö tött part ne rek ese tén a mo dell a biz to sí -
ték jö võ be ni vál to zá sa it is figye lembe ve he ti.

(4) A hi tel in té zet a Hkr. 100–101.  §-a és a Kkr. 33.  §-a
alap ján el is mer he tõ pénz ügyi biz to sí té ko kat is figye lembe
ve he ti a net tó sí tá si hal maz pi a ci ér té ké ben be kö vet ke zõ
vál to zá sok elõ re je lez he tõ el osz lá sá nak meg ha tá ro zá sa so -
rán, ha a bel sõ mo dell mód szer al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek a biz to sí ték ese té ben is tel je sül nek.

17.  §

A bel sõ mo dell mód sze re al kal ma zá sa kor a ki tett ség ér -
té ket a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell
ki szá mí ta ni.

18.  §

(1) A 4. szá mú mel lék let 1. pont já tól el té rõ en a Fel ügye -
let en ge dé lyé vel a hi tel in té zet sa ját becs lé se alap ján leg -

alább 1,2-es ér té kû a ér té ket al kal maz hat, ahol a az összes
part ner part ner koc ká za tá nak át fo gó tel jes szi mu lá ci ó já ból
szá mí tott bel sõ tõke és a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér té ken
ala pu ló bel sõ tõke ará nya az zal, hogy a vár ha tó po zi tív
 kitettséget rög zí tett nek kell te kin te ni.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa kor a hi tel in té zet nek az

a ér ték re vo nat ko zó sa ját becs lé se kor figye lembe kell ven -
nie az összes part ner part ner koc ká za tá nak át fo gó tel jes

szi mu lá ci ó já ból szá mí tott bel sõ tõ ké ben az ügy le tek vagy
az ügy le tek port fó li ó ja pi a ci ér té ké nek szto chasz ti kus vál -

to zá sá nak el osz lá sát be fo lyá so ló té nye zõ ket. Az a sa ját
becs lés nek figye lembe kell ven nie a port fó li ók szem csé -
zett sé gét, ta golt sá gát is.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti arány nak a mo del le zé si
mód szer rel, a pa ra mé te rek re vo nat ko zó elõ írásokkal és a
port fó lió össze té te lé vel kon zisz tens nek kell len nie. Az al -
kal ma zott mód szer nek a hi tel in té zet bel sõ tõ ké re vo nat ko -
zó meg kö ze lí té se te kin te té ben do ku men tált nak és a hi tel -
in té zet ügy ve ze té se ál tal fe lül vizs gált nak kell len nie.

(4) A hi tel in té zet nek a sa ját becs lé se it és mo dell jé nek
koc ká za tát leg alább ne gyed éven te – il let ve a port fó lió vál -
to zá sá nak függ vé nyé ben en nél gyak rab ban – fe lül kell
vizs gál nia.

(5) A pi a ci és a hi te le zé si koc ká zat kö zös mo del le zé sé -
nél al kal ma zott pi a ci té nye zõk vo la ti li tá sát és kor re lá ci ó -
ját, egy ked ve zõt len gaz da sá gi for du lat ese tén a vo la ti li -
tás ban és a kor re lá ci ó ban be kö vet ke zõ le het sé ges nö ve ke -
dés ként, a hi te le zé si koc ká zat ban kell meg je le ní te ni.

(6) A biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dás hoz tar to zó
net tó sí tá si hal maz ese tén a hi tel in té zet nek a vár ha tó po zi -
tív ki tett ség ér ték meg ha tá ro zá sa so rán a kö vet ke zõ ket kell 
al kal maz nia:

a) tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték, a biz to sí ték 
ki egé szí té si meg ál la po dás fi gyel men kí vül ha gyá sá val,

b) a biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dás ha tár ér té -
ke – ha po zi tív – és a biz to sí té ki koc ká za ti pe ri ó dus alatt a
ki tett ség ér té ké ben be kö vet ke zõ le het sé ges nö ve ke dést
meg je le ní tõ hoz zá adott ér ték, vagy

c) ha a vár ha tó ki tett ség ér ték becs lé se kor a mo dell tük -
rö zi a biz to sí ték-ki iga zí tás ha tá sa it, ak kor a Fel ügye let en -
ge dé lyé vel al kal maz ha tó a 4. szá mú mel lék let 2. pont ja
sze rin ti vár ha tó ki tett ség ér ték.

(7) A (6) be kez dés b) pont ja sze rin ti hoz zá adott ér té ket
a biz to sí té ki koc ká za ti pe ri ó dus alat ti nul la ér té kû ki tett ség 
ér ték bõl szár ma zó, a net tó sí tá si hal maz ki tett sé gé ben be -
kö vet ke zõ vár ha tó nö ve ke dés ként kell szá mí ta ni. A repó
ügy le tek bõl álló net tó sí tá si hal maz ese tén – napi pi a ci ér -
té ke lés és napi biz to sí ték-ki iga zí tás mel lett – öt mun ka -
nap, nem repó ügy le tek bõl álló net tó sí tá si hal maz ese tén
tíz mun ka nap fo gad ha tó el a koc ká zat biz to sí ték-ki iga zí tá -
si idõ sza ka ként.

A partnerkockázat ellenõrzésének
 szervezeti feltételei

19.  §

(1) A hi tel in té zet nek szer ve ze ti egy ség gel kell ren del -
kez nie a part ner koc ká zat ra vo nat ko zó irá nyí tá si rend szer
ki épí té sé re, mû köd te té sé re, va la mint az al kal ma zott mo -
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dell fo lya ma tos, ügy ve ze tés ál ta li fe lül vizs gá la tá nak és el -
len õr zé sé nek biz to sí tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze ti egy ség nek
a) el len õriz nie kell az al kal ma zott mo dell hez fel hasz -

nált ada tok in teg ri tá sát,
b) a hi tel in té zet koc ká zat mé ré si mo dell jé rõl je len té se -

ket és elem zé se ket kell ké szí te nie, ide ért ve a koc ká za ti ki -
tett sé gek és a hi te le zé si, va la mint a ke res ke dé si li mi tek
mér té ke kö zöt ti össze füg gés ér té ke lé sét,

c) füg get len nek kell len nie a koc ká za tok vál la lá sá ért,
meg újí tá sá ért és ke res ke dé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség -
tõl,

d) meg fe le lõ em ber i erõ for rás sal kell ren del kez nie, és
e) az igaz ga tó ság, il let ve az ügy ve ze tés ré szé re tör té nõ

je len té si kö te le zett ség nek kell ele get ten nie.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze ti egy ség fel ada ta it
a hi tel in té zet napi hi te le zé si koc ká zat ke ze lé si el já rá si fel -
ada ta i ba in teg rál tan vég zi. A szer ve ze ti egy ség ál tal ké szí -
tett je len té sek, elem zé sek in teg ráns ré szét ké pe zik a bel sõ
ter ve zé si és je len té si rend szer nek.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze ti egy ség a hi tel in -
té zet part ner koc ká za tá nak ala ku lá sát és a koc ká zat mér -
sék lé sé nek mód ját és mér té két na pon ta kö te les je len te ni a
hi tel in té zet ügy ve ze té se szá má ra.

20.  §

(1) A hi tel in té zet nek part ner koc ká zat ra vo nat ko zó meg -
fe le lõ és in teg rált sza bály zat tal, el já rás sal és rend sze rek kel 
kell ren del kez nie, amely ma gá ba fog lal ja a part ner koc ká -
zat azo no sí tá sát, ér té ke lé sét, ke ze lé sét és je len té sét.

(2) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ke ze lé si sza bály za tá -
nak tar tal maz nia kell a part ner koc ká zat hoz kap cso ló dó
 piaci, lik vi di tá si, jogi és mû kö dé si koc ká za tot is. A hi tel in -
té zet nek az üz le ti dön té se meg ho za ta la elõtt vizs gál nia
kell a part ner hi tel ké pes sé gét, a tel je sí té si és tel je sí tés elõt -
ti hi te le zé si koc ká za tot, va la mint ke zel nie kell a fel me rü lõ
part ner koc ká za tot az egyes part ne rek és a hi tel in té zet port -
fó li ó já nak szint jén.

(3) A hi tel in té zet ügy ve ze té sé nek tá jé koz tat nia kell a
hi tel in té zet igaz ga tó sá gát az összes olyan vál to zás ról,
vagy a part ner koc ká zat ke ze lé si sza bály zat tól való el té rés -
rõl, ame lyek be fo lyá sol ják a part ner koc ká zat ala ku lá sát. A 
hi tel in té zet ügy ve ze té sé nek fo lya ma to san biz to sí ta nia kell 
a part ner koc ká zat hoz kap cso ló dó mi nõ sí té si rend sze rek
meg fe le lõ mû kö dé sét. A hi tel in té zet ügy ve ze té se leg alább
há rom ha von ta be szá mol a hi tel in té zet igaz ga tó sá gá nak a
pi a ci kör nye zet és az eset le ges mû kö dé si prob lé mák part -
ner koc ká zat meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló mo dell ben való
meg je le ní té sé rõl.

(4) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ke ze lé si rend sze ré -
nek il lesz ked nie kell a hi te le zé si és ke res ke dé si li mi tek -
hez, amely li mi tek nek kö vet ke ze te sen, va la mint a hi te le -

zõk, a ke res ke dõk és az ügy ve ze tés ál tal át te kint he tõ mó -
don kell a hi tel in té zet koc ká zat ér té ke lé si mo dell jé hez kap -
cso lód nia.

(5) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ér té ke lé sé nek ma gá -
ban kell fog lal nia a hi tel li mi tek napi és na pon be lü li fel -
hasz ná lá sá nak mé ré sét. A hi tel in té zet nek meg kell ál la pí -
ta nia az ak tu á lis koc ká zat hi tel koc ká za ti fe de zet tel és fe -
de zet nél kül vett ér té két. A hi tel in té zet nek port fó lió- és
part ner szint en ki kell szá mí ta nia, és fi gye lem mel kell kí -
sér nie a ki tett ség-csúcs ér té két vagy a le het sé ges ki tett ség -
nek a hi tel in té zet ál tal vá lasz tott kon fi den cia-in ter val lu -
mon be lül vett ér té két. A hi tel in té zet nek figye lembe kell
ven nie a po zí ci ók kon cent rá ci ó ját, ide ért ve a pi a ci, az ága -
za ti vagy a cso port szin tet is.

(6) A hi tel in té zet a koc ká zat ér té ke lé si mo dell napi ki -
me ne ti ada ta in ala pu ló part ner koc ká zat elem zé sek ki egé -
szí té se ként rend sze res idõ kö zön ként – leg alább éven -
te – stressz-tesz tet ké szít. Az ügy ve ze tés fo lya ma to san
 ellenõrzi a stressz-teszt ered mé nye it, és szük ség ese tén
 javaslatot tesz a part ner koc ká zat ra vo nat ko zó sza bály za -
tok és li mi tek mó do sí tá sá ra.

(7) Ha a stressz-teszt ma gas ér zé keny sé get mu tat a kö -
rül mé nyek egy jól meg ha tá roz ha tó cso port já val szem ben,
ak kor a hi tel in té zet ügy ve ze té sé nek a koc ká za tok ke ze lé se 
ér de ké ben azon na li lé pé se ket kell ten nie.

(8) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat ke ze lé si rend -
szer mû kö dé se te kin te té ben a sza bály za to kat, az el len õr -
zést és az el já rá so kat rend sze re sen – leg alább éven te – fe -
lül kell vizs gál nia.

(9) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ke ze lé si rend sze ré -
nek jól do ku men tált nak kell len nie, és biz to sí ta nia kell a
part ner koc ká zat mé ré sé re al kal ma zott, ta pasz ta la ton (em -
pi ri kus vizs gá la ton) ala pu ló mód sze rek ma gya rá za tát.

21.  §

(1) A hi tel in té zet sa ját bel sõ el len õr zé si el já rá sa ke re té -
ben rend sze re sen el vég zi a part ner koc ká zat ke ze lé si rend -
szer e füg get len fe lül vizs gá la tát, ame lyet a 19.  § (1)–(3) be -
kez dés sze rin ti és a (2) be kez dés sze rin ti füg get len el len õr -
zõ egy ség vé gez el.

(2) A part ner koc ká zat ke ze lé si rend sze ré nek fe lül vizs -
gá la ta ki ter jed:

a) a part ner koc ká zat ke ze lé si rend szer és el já rás do ku -
men tált sá gá ra,

b) a part ner koc ká zat el len õr zõ egy ség szer ve ze ti fel -
épí té sé re,

c) a part ner koc ká zat ér té ke lés nek a napi koc ká zat ke ze -
lés be tör té nõ in teg rált sá gá ra,

d) a front-of fi ce és a back-of fi ce ál tal al kal ma zott koc -
ká za ti ára zá si mo del lek és ér té ke lé si rend sze rek jó vá ha -
gyá sá ra vo nat ko zó el já rás ra,
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e) a part ner koc ká zat ér té ke lé si el já rás ban be kö vet ke -
zett je len tõs – a ki tett ség ér ték szem pont já ból tíz szá za lé -
kot meg ha la dó – vál to zás jó vá ha gyá sá ra,

f) a koc ká zat ér té ke lé si mo dell ál tal le fe dett part ner koc -
ká za tok kö ré re,

g) a ve ze tõi in for má ci ós rend szer in teg ri tá sá ra,
h) a part ner koc ká za ti ada tok pon tos sá gá ra és tel jes sé -

gé re,
i) a mo del lek mû köd te té sé re fel hasz nált adat for rá sok

kon zisz ten ci á já nak, idõ sze rû sé gé nek és meg bíz ha tó sá gá -
nak – ide ért ve ezen adat for rá sok füg get len sé gét – ér té ke lé -
sé re al kal ma zott el len õr zé si el já rás ra,

j) a vo la ti li tá si és kor re lá ci ós fel té te le zé sek pon tos sá -
gá ra és meg fe le lõ sé gé re,

k) az ér té ke lés és a koc ká zat át ala kí tá sá ra vo nat ko zó
szá mí tá sok pon tos sá gá ra, és

l) a mo dell pon tos sá gá nak utó la gos tesz te lés sel tör té nõ
el len õr zé sé re.

Használati teszt

22.  §

(1) A tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték ki szá mí -
tá sá hoz al kal ma zott mo dell ál tal meg ha tá ro zott ki tett -
ség-el osz lást in teg rál ni kell a hi tel in té zet napi part ner koc -
ká zat ke ze lé si el já rá sá ba. A mo dell ki me ne ti ér té ke i nek
meg kell je len nie a hi tel in té zet hi tel bí rá la tá ban, bel sõ tõke
al lo ká lá sá ban, part ner koc ká zat ke ze lé sé ben és vál la lat irá -
nyí tá sá ban.

(2) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat ke ze lé si el osz -
lás meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mo dell je te kin te té ben fo -
lya ma tos és vissza kö vet he tõ nyil ván tar tás sal kell ren del -
kez nie. A hi tel in té zet nek a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték
szá mí tá sá hoz al kal ma zott mo dell je te kin te té ben az al kal -
ma zá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ leg alább egy éven
át meg kell fe lel nie a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték mo -
dell re meg ha tá ro zott mi ni mum kö ve tel mé nyek nek.

(3) A part ner koc ká za ti ki tett ség el osz lás meg ha tá ro zá -
sá ra al kal ma zott mo dell nek a part ner koc ká zat ke ze -
lés – ide ért ve az azo no sí tá sát, ér té ke lé sét, ke ze lé sét és je -
len té sét – ré szé nek kell len nie. A part ner koc ká zat ke ze lés
ma gá ban fog lal ja a hi tel li mit fel hasz ná lá sá nak és a bel sõ
tõke al lo ká ci ó já nak ér té ke lé sét. A hi tel in té zet nek a vár ha -
tó po zi tív ki tett sé gen túl a je len le gi ki tett sé ge ket is ér té kel -
nie kell. A hi tel in té zet nek ér té kel nie kell a je len le gi ki tett -
ség nek a hi tel koc ká za ti fe de zet tel és fe de zet nél kül vett ér -
té két. A hi tel in té zet hasz ná la ti teszt je ak kor meg fe le lõ, ha
a hi tel in té zet más part ner koc ká za ti ki tett ség re vo nat ko -
zó – ide ért ve a ki tett ség-csúcs ér ték vagy a jö võ be ni le het -
sé ges ki tett ség – mé rést is al kal maz, ame lyet a vár ha tó po -
zi tív ki tett ség szá mí tá sá hoz hasz nált mo dell ál tal be csült
ki tett ség el osz lás ra ala pít va szá mít ki.

(4) A hi tel in té zet nek a vár ha tó ki tett ség ér ték napi becs -
lé sé re al kal mas rend szer rel kell ren del kez nie, ki vé ve, ha a
part ner koc ká za ti ki tett ség rit kább szá mí tá so kat igé nyel. A
hi tel in té zet nek a vár ha tó ki tett ség ér té két olyan elõ re jel zé -
si ho ri zon tok idõ pro fil ja men tén szá mít ja ki, amely vissza -
tük rö zi a jö võ be li pénz áram lá sok és a szer zõ dé sek le já ra -
tá nak idõ be li szer ke ze tét, va la mint össz hang ban van a ki -
tett ség össze té te lé vel és nagy ság rend jé vel.

(5) A ki tett sé ge ket a net tó sí tá si hal maz ba tar to zó összes
szer zõ dés meg szû né sé ig kell ér té kel ni, fi gye lem mel kí sér -
ni és el len õriz ni. A hi tel in té zet nek olyan el já rás sal kell
ren del kez nie, amely a part ner koc ká za tot azo no sít ja és el -
len õr zi ab ban az eset ben is, ha a ki tett ség túl lé pi az egy -
éves ho ri zon tot. A ki tett ség elõ re jel zett nö ve ke dé sé nek a
hi tel in té zet bel sõ tõke mo dell je be me ne ti ér té ké nek kell
len nie.

Stressz-teszt

23.  §

(1) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat tõ ke meg fe le lé si
fel mé ré sé hez meg bíz ha tó stressz-tesz te lé si el já rá so kat
kell al kal maz nia. A stressz-tesz te lés ered mé nyét össze kell 
ha son lí ta ni a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér té ke lé sé vel, és a
hi tel in té zet – a Hpt. sze rin ti – bel sõ tõ ke meg fe le lés ér té ke -
lé si fo lya ma tá nak ré szét kell ké pez nie.

(2) A stressz-tesz te lé si el já rás cél ja
a) a hi tel in té zet hi tel koc ká za ti ki tett sé ge it eset le ges

ked ve zõt le nül be fo lyá so ló gaz da sá gi fel té te lek ben tör té nõ 
jö võ be ni vál to zá sok és le het sé ges ese mé nyek azonosí -
tása, és

b) a hi tel in té zet a) pont ban meg ha tá ro zott vál to zá sok -
kal szem be ni el len ál ló ké pes sé gé nek fel mé ré se.

(3) A hi tel in té zet nek part ner koc ká za ti ki tett sé ge it
stressz-tesz tel nie kell, ide ért ve a pi a ci és a hi te le zé si koc -
ká za ti té nye zõk együt tes stressz-tesz te lé sét. A part ner koc -
ká zat ra vo nat ko zó stressz-teszt nek figye lembe kell ven nie
a kon cent rá ci ós koc ká za tot, a pi a ci és a hi te le zé si koc ká zat 
kor re lá ci ós koc ká za tát és a part ner koc ká za ti po zí ció lik vi -
dá ci ó ja  miatti pi ac be fo lyá so ló ha tás koc ká za tát. A
stressz-teszt fel mé ri a pi ac be fo lyá so ló ha tás nak a hi tel in -
té zet sa ját po zí ci ó já ra gya ko rolt ha tá sát is, és ezt a ha tást
be épí ti a part ner koc ká zat ér té ke lé sé be.

Rossz irányú kockázat

24.  §

(1) A 19.  § (4) be kez dé se sze rin ti je len tés nek tar tal maz -
nia kell az ál ta lá nos rossz irá nyú koc ká zat nö ve ke dé sét
ered mé nye zõ ki tett sé ge ket.
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(2) A hi tel in té zet nek az egye di rossz irá nyú koc ká zat
ese te i nek azo no sí tá sá ra és el len õr zé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zott el já rást az adott ügy let tel jes
fu tam ide je alatt al kal maz nia kell.

Modellel szembeni követelmények

25.  §

(1) A mo dell nek idõ sze rû en, tel jes mér ték ben és kö vet -
ke ze te sen meg kell je le ní te nie az ügy let fel té te le it és egyéb 
kö rül mé nye it, ame lyek ki ter jed nek az ér ték re, a le já rat ra,
az ala pul szol gá ló esz köz re, biz to sí ték-ki iga zí tá si és net tó -
sí tá si in téz ke dé sek re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té te le ket és kö rül mé nye -
ket tar tal ma zó adat bá zist rend sze re sen – leg alább éven te
egy szer – fe lül kell vizs gál ni.

(3) A net tó sí tá si in téz ke dés el is me ré sé re vo nat ko zó el -
já rás ér vé nyes sé gé nek és ér vé nye sít he tõ sé gé nek jogi
szak vé le ménnyel alá tá masz tott nak kell len nie.

(4) Az ügy let fel té te le it és egyéb kö rül mé nye it csak bel -
sõ el len õr zést köve tõen le het a mo dell ben al kal maz ni, va -
la mint a mo dell és a for rás ada tok rend szer e kö zött hi va ta -
los egyez te té si el já rá so kat kell fenn tar ta ni an nak fo lya ma -
tos el len õr zé sé re, hogy az ügy let fel té te lei és kö rül mé nyei
a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték ben meg fele lõen és kö vet -
ke ze te sen meg je len je nek.

26.  §

(1) A mo dell nek az ak tu á lis ki tett ség szá mí tá sá hoz ak -
tu á lis pi a ci ada to kat kell tar tal maz nia. Ha a hi tel in té zet a
vo la ti li tás és a kor re lá ció becs lé sé re múlt be li ada to kat al -
kal maz, ak kor az al kal ma zott idõ sor nak leg alább há rom -
éves nek kell len nie, és ne gyed éven te vagy gyak rab ban a
pi a ci fel té te lek vál to zá sa men tén fris sí te ni kell, va la mint a
gaz da sá gi fel té te lek ská lá ját le kell fed nie.

(2) Az ada to kat üz let ágak tól füg get le nül kell be sze rez -
ni, a mo dell ben idõ sze rû en és tel jes kö rû en meg kell jele -
níteni, va la mint leg alább ne gyed éven te a tel jes adat bá zist
fe lül kell vizs gál ni.

(3) A hi tel in té zet nek az ada tok in teg ri tá sát biz to sí tó fej -
lett el já rás sal is ren del kez nie kell, amely meg tisz tít ja az
ada to kat a hi bás, il le tõ leg rend el le nes ada tok tól.

(4) Ha a mo dell köz ve tett pi a ci ada tok ra – ide ért ve az
olyan ter mé ke ket, ame lyek ese té ben nem áll ren del ke zés re 
leg alább há rom év hosszú sá gú múlt be li adat sor – is tá -
masz ko dik, ak kor a bel sõ sza bály za tok ban meg ha tá ro zott
el já rás nak azo no sí ta nia kell a köz ve tett ada to kat, és a hi -
tel in té zet nek írás ban rög zí te nie kell, hogy a köz ve tett adat
kö vet ke ze te sen tar tal maz za a ked ve zõt len pi a ci fel té te lek
ese tén fenn ál ló koc ká za tot.

(5) Ha a mo dell a szá mí tá sok so rán figye lembe ve szi a
biz to sí ték nak a net tó sí tá si hal maz pi a ci ér té ké ben be kö -
vet ke zõ vál to zás ra gya ko rolt ha tá sát, ak kor a hi tel in té zet -
nek a biz to sí ték vo la ti li tá sá nak mo del le zé sé re meg fe le lõ
múlt be li adat tal kell ren del kez nie.

(6) A mo dellt a hi tel in té zet sza bály za ta i nak és el já rá sa i -
nak meg fele lõen bel sõ, igaz ga tó ság ál ta li jó vá ha gyá si el -
já rás nak kell alá vet ni, amely meg ha tá roz za azo kat a vizs -
gá la to kat, ame lyek biz to sít ják a mo dell in teg ri tá sát és
azon fel té te lek azo no sí tá sát, ame lyek kö zött a fel te vé sek
sé rül né nek vagy a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték alul len ne 
be csül ve. A bel sõ jó vá ha gyá si el já rás so rán a mo dell át fo -
gó fe lül vizs gá la tát kell vég re haj ta ni.

27.  §

(1) A hi tel in té zet nek fi gye lem mel kell kí sér nie a koc ká -
za to kat, és olyan el já rá so kat kell al kal maz nia, ame lyek ki -
iga zít ják a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték becs lé sét, ha a
koc ká za tok je len tõs mér té kû ek.

(2) A hi tel in té zet nek
a) azo no sí ta nia és ke zel nie kell az egye di rossz irá nyú

koc ká za ta it,
b) leg alább ne gyed éven te össze kell vet nie a vár ha tó

po zi tív ki tett ség ér ték egy éves becs lé sét a ki tett ség tel jes
élet tar ta má ra vo nat ko zó vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték kel, 
ha egy év után nö vek võ koc ká za ti pro fi lú ki tett ség rõl van
szó, va la mint

c) leg alább ne gyed éven te össze kell vet nie a pót lá si
költ sé get – azaz az ak tu á lis ki tett ség ér té ket – a meg va ló -
sult koc ká za ti pro fil lal, ha egy év nél rö vi debb hát ra lé võ le -
já ra ti idõ vel ren del ke zõ ki tett ség rõl van szó, va la mint az
össze ha son lí tást alá tá masz tó ada to kat leg alább öt évig kell 
tá rol nia.

(3) A hi tel in té zet nek sza bály zat ban kell rög zí te nie azon
bel sõ el já rá so kat, ame lyek biz to sít ják, hogy a hi tel in té zet
az ügy let nek a net tó sí tá si hal maz ba tör té nõ be so ro lá sa
elõtt a szer zõ dé ses net tó sí tás ra e ren de let ben elõ írt fel té te -
lek tel je sü lé sét el len õriz ze.

(4) Ha a hi tel in té zet a part ner koc ká za tot biz to sí ték al -
kal ma zá sá val mér sék li, ak kor olyan bel sõ sza bály zat tal
kell ren del kez nie, amely a Hkr.-ben rög zí tett el is mer he tõ -
sé gi fel té te lek el len õr zé sét is elõ ír ja.

A várható pozitív kitettség érték modelljével szembeni
követelmények

28.  §

(1) A hi tel in té zet vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték mo dell -
je ak kor al kal maz ha tó, ha

a) meg fe lel a Kkr.-ben meg ha tá ro zott a bel sõ mo del lek
hasz ná la tá ra vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nyek nek,
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b) elõ re jel zi a part ner koc ká za ti ki tett ség ér té ke lé sé hez
szük sé ges ka mat lá bat, de vi za ár fo lya mot, rész vény ár fo -
lya mot, árut és más pi a ci koc ká za ti té nye zõ ket,

c) a pi a ci koc ká za ti té nye zõk re ható jö võ be ni sokk ha -
tás ese tén a part ner koc ká za ti ki tett ség szá mí tá sá hoz al kal -
ma zott ára zá si mo del le ket a mo dell jó vá ha gyá sá nak ke re -
té ben tesz tel ték az zal, hogy az op ci ók ára zá si mo dell jé nek
figye lembe kell ven nie, hogy az op ci ók ér té ke a pi a ci koc -
ká za ti té nye zõk höz vi szo nyít va nem li ne á ris,

d) a vár ha tó po zi tív ki tett ség mo dell tar tal maz za az
ügy let re vo nat ko zó ada to kat és a biz to sí ték kal való el lá -
tott ság ha tá sa i nak figye lembevételéhez szük sé ges ügy le ti
ada to kat, ide ért ve a biz to sí ték jö võ be ni ak tu á lis össze gét,

e) a mo dell meg fe lel a Hkr. biz to sí té kok ra vo nat ko zó
el is mer he tõ sé gi kö ve tel mé nye i nek, és figye lembe ve szi a
biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dá sok nak a ter mé sze tét,
ide ért ve an nak egy ol da lú sá gát vagy két ol da lú sá gát, a biz -
to sí ték le hí vá sá nak gya ko ri sá gát, a ki tett ség fe de zet len sé -
gé nek idõ tar ta mát, a biz to sí ték nél kü li ki tett ség hi tel in té -
zet ál tal el fo gad ha tó kü szöb ér té két és az át ru há zott össze -
get,

f) a part ner rep re zen ta tív port fó li ó já nak ér té ke lé se fo -
lya ma tos és múlt be li utó tesz te lé sen ala pul,

g) a hi tel in té zet a part ner rep re zen ta tív port fó li ói te kin -
te té ben ne gyed éven te leg alább egy szer utó tesz te lést vé gez 
az zal, hogy a rep re zen ta tív port fó li ó kat a hi tel in té zet koc -
ká za ti té nye zõ i nek és kor re lá ci ó i nak alap ján vá laszt ja ki.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti utó tesz te lés azt jel zi,
hogy a mo dell nem pon tos, ak kor a Fel ügye let vissza von ja
a mo dell re vo nat ko zó en ge délyt, vagy a mo dell azon na li
ja ví tá sát biz to sí tó in téz ke dé se ket ír elõ.

VII. Fejezet

SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁS

Elismerhetõ nettósítási megállapodások

29.  §

(1) A szer zõ dé ses net tó sí tás te kin te té ben
a) a part ner olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély,

amely jo go sult szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dást köt -
ni, és

b) a ter mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la -
po dás olyan a hi tel in té zet és egy part ner kö zött lét re jött
szer zõ dés, amely egyet len jogi kö te le zett ség ke re té ben az
összes két ol da lú meg ál la po dást és a kü lön bö zõ ter mék ka -
te gó ri ák hoz tar to zó ügy le te ket tar tal maz za az zal, hogy a
ter mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses meg ál la po dás a két ol da lú
ala pon vég re haj tott net tó sí tás ra vo nat koz hat.

(2) A ter mé kek kö zöt ti net tó sí tás al kal ma zá sá ban kü -
lön bö zõ ter mék ka te gó ri á nak mi nõ sül:

a) a re pó ügy let, for dí tott re pó ügy let, ér ték pa pír- és áru -
köl csön zé si ügy let,

b) az ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó hi tel, és

c) a Hkr. 18.  §-a sze rin ti szár maz ta tott ügy let.

(3) A tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sa so rán a kö vet ke zõ
szer zõ dé ses net tó sí tá si tí pu sok koc ká zat mér sék lõ ha tá sa
is mer he tõ el:

a) a hi tel in té zet és part ne re kö zöt ti két ol da lú adós ság -
meg újí tá si szer zõ dés, amely nek alap ján a köl csö nö sen
fenn ál ló kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek egy más sal szem -
ben au to ma ti ku san oly mó don ke rül nek be szá mí tás ra,
hogy az adós ság meg újí tás egyet len net tó össze get ha tá roz
meg, amely így jo gi lag kö te le zõ ere jû, egyet len új szer zõ -
dést ké pez a ko ráb bi szer zõ dé sek meg szün te té sé vel;

b) olyan, hi tel in té ze tek ter mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses
net tó sí tá si meg ál la po dá sai, ame lyek re a bel sõ mo dell
mód szer al kal maz ha tó az zal, hogy a Hpt. 90.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti vál lal ko zá sok te kin te té ben az ügy le tek kö zöt -
ti net tó sí tás e ren de let te kin te té ben nem ve he tõ figye -
lembe.

Az elismerés feltételei

30.  §

(1) A szer zõ dé ses net tó sí tás koc ká zat mér sék lés ként ak -
kor is mer he tõ el a tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sa so rán, ha

a) a hi tel in té zet ren del ke zik a part ne ré vel szem ben
olyan szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás sal, amely
egyet len jogi kö te le zett sé get je len t, ki ter jed min den ben ne
fog lalt ügy let re oly mó don, hogy a part ner nem tel je sí té se
ese tén a hi tel in té zet kö ve te lé se vagy kö te le zett sé ge a be -
szá mí tott ügy le tek po zi tív és ne ga tív pi a ci ér té kei net tó
össze ge,

b) a hi tel in té zet a Fel ügye let nek be nyújt ja írá sos jogi
szak vé le mé nyét az a) pont sze rin ti szer zõ dé ses net tó sí tá si
meg ál la po dás ér vé nyes sé gé rõl és ér vé nye sít he tõ sé gé rõl,

c) a hi tel in té zet ren del ke zik a szer zõ dé ses net tó sí tás
jogi ér vé nyes sé ge el len õr zé sé re szol gá ló el já rás sal, ide ért -
ve a kap cso ló dó jog sza bá lyok le het sé ges vál to zá sá nak fi -
gye lem mel kí sé ré sét is,

d) a hi tel in té zet do ku men tá ci ó ja min den re ki ter je dõ és
nap ra kész,

e) a part ne rek össze sí tett hi tel koc ká za ti ki tett ség ér té -
ké nek ér té ke lé se so rán a net tó sí tás ha tá sai figye lembe van -
nak véve és a hi tel in té zet a part ner koc ká za tát en nek men -
tén ke ze li, és

f) min den egyes part ner rel szem be ni hi te le zé si koc ká -
zat össze sí tés re ke rül az ügy le tek kö zöt ti egyet len jogi ki -
tett ség ke re té ben az zal, hogy az össze sí tést figye lembe ve -
szi a hi tel kor lá tok és a bel sõ tõke te kin te té ben.

(2) A szer zõ dé ses net tó sí tás koc ká zat mér sék lõ ha tá sa a
tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sa so rán nem is mer he tõ el, ha a
szer zõ dés nek van olyan ki kö té se (wal ka way cla u se),
amely alap ján az egyik fél nem tel je sí té se ese tén a má sik
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fél nek le he tõ sé ge van kor lá to zott tel je sí tés re vagy nem tel -
je sí tés re, még ak kor is, ha a nem tel je sí tõ net tó hi te le zõ.

(3) Az (1) be kez dés ben rög zí tett fel té te le ken kí vül a ter -
mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás nak
ele get kell a kö vet ke zõ fel té te lek nek is ten ni a koc ká zat -
mér sék lõ ha tá sa el is mer he tõ sé ge ér de ké ben:

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti net tó összeg nek a
két ol da lú szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás po zi tív és
ne ga tív ér té ke i nek és az egye di ügy le tek pi a ci ára zás sze -
rin ti, po zi tív és ne ga tív ér ték nek a net tó össze get kell te -
kin te ni,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti írá sos és in do ko -
lás sal el lá tott jogi szak vé le mény nek ki kell tér nie a ter mé -
kek kö zöt ti szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás ér vé -
nyes sé gé re és ér vé nye sít he tõ sé gé re, va la mint az egye di
két ol da lú szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás do lo gi ren -
del ke zé se i vel kap cso la tos net tó sí tá si meg ál la po dás ha tá -
sa i ra,

c) a hi tel in té zet nek olyan el já rás sal kell ren del kez nie
az (1) be kez dés c) pont ja vo nat ko zá sá ban, amely biz to sít ja 
a net tó sí tá si hal maz ba tar to zó ügy let jogi szak vé le -
ménnyel való le fe dett sé gét, va la mint

d) a hi tel in té zet nek meg kell fe lel nie a két ol da lú szer -
zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás és a Hkr. hi tel koc ká za ti
fe de zet el is mer he tõ sé gé re vo nat ko zó fel té te lek nek a ter -
mé kek kö zöt ti net tó sí tá si meg ál la po dás figye lembevétele
te kin te té ben, ide ért ve az egyes két ol da lú szer zõ dé ses meg -
ál la po dást és az egye di ügy le tet is.

Az elismerés hatásai

31.  §

(1) A szten derd mód szer és a bel sõ mo dell mód szer al -
kal ma zá sa kor a net tó sí tás nak a (2) és (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te le ket kell tel je sí te nie.

(2) Az adós ság meg újí tá si szer zõ dé sek ál tal rög zí tett
egye di net tó össze gek sú lyoz ha tó ak az zal, hogy

a) a pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a pót -
lá si költ sé get és az egyes ügy let szer zõ dés sze rin ti ér té két
vagy az ala pul szol gá ló ér té ket le het meg kap ni az adós ság -
meg újí tá si szer zõ dés figye lembe véte lével,

b) az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor
a szer zõ dés kö té si ér ték – a 2. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott táb lá zat figye lembe véte lével – szá mít ha tó ki az
adós ság meg újí tá si szer zõ dés figye lembe véte lével.

(3) Egyéb net tó sí tá si meg ál la po dá sok ese té ben
a) a pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a net -

tó sí tá si meg ál la po dás ba tar to zó szer zõ dé sek
1. ak tu á lis pót lá si költ sé ge meg ha tá ro zá sa so rán a

meg ál la po dás ból szár ma zó ak tu á lis fel té te le zett
net tó he lyet te sí té si költ sé get le het figye lembe ven -
ni az zal, hogy ha a net tó sí tás net tó kö te le zett sé get

ered mé nyez a hi tel in té zet net tó pót lá si költ sé ge
meg ha tá ro zá sa so rán, ak kor az ak tu á lis pót lá si
költ sé get nul lá nak kell te kin te ni,

2. le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség mu ta tó ját az
5. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott
kép let sze rint le het csök ken te ni;

b) az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor
a net tó sí tá si meg ál la po dás ban figye lembe vett tö ké le te sen
il lesz ke dõ szer zõ dé se ket egye di szer zõ dés hez tar to zó
szer zõ dés kö té si ér ték kel le het figye lembe ven ni az zal,
hogy a szer zõ dés kö té si ér té ket a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott táb lá zat szá za lé kos ér té ke i vel kell meg szo -
roz ni, va la mint a net tó sí tá si meg ál la po dás ba fog lalt min -
den más szer zõ dés ese té ben az al kal ma zan dó szor zó szá -
mok az 5. szá mú mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott táb -
lá zat ban fel tün te tett mér ték re csök kent he tõ ek.

(4) A (3) be kez dés a) pont já nak 2. al pont já ban al kal ma -
zott le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség szá mí tá si kép le te
so rán a net tó sí tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ, tö ké le te sen
il lesz ke dõ szer zõ dé se ket egye di szer zõ dés hez tar to zó
szer zõ dés kö té si ér ték kel le het figye lembe ven ni.

(5) A (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sá ban tö ké le te sen
 illeszkedõ szer zõ dé sek olyan tõzs dén kí vü li ha tár idõs ügy -
le tek (for ward), ame lyek ben a szer zõ dés sze rin ti ér ték
meg fe lel a pénz áram lá sok nak, ha a pénz áram lá sok ugyan -
ab ban az ér té ke lé si idõ pont ban rész ben vagy egész ben
ugyan ab ban a pénz nem ben vál nak ese dé kes sé.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

33.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/48/EK irány el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek
te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go -
zott szö veg), III. mel lék let.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 83/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A piaci árazás szerinti módszerhez kapcsolódó százalékos értékek

Hát ra le võ le já rat
Ka mat láb-

szer zõ dé sek

De vi za-
szer zõ dé sek,

ide ért ve
 az ara nyat is

Rész vény-
ügy le tek

Ne mes fém-
szer zõ dé sek,

az arany ki vé te lé vel

Áru szer zõ dé sek, 
a ne mes fém 
ki vé te lé vel

Egy év vagy rö vi debb 0% 1% 6% 7% 10%

Egy év és öt év kö zött 0,5% 5% 8% 7% 12%

Öt év nél hosszabb 1,5% 7,5% 10% 8% 15%

2. számú melléklet a 83/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Az eredeti kitettség szerinti módszerhez kapcsolódó százalékos értékek

Ere de ti le já rat Ka mat láb szer zõ dé sek
De vi za szer zõ dé sek, 
ide ért ve az ara nyat is

Egy év vagy rö vi debb 0,5% 2%

Egy év és két év kö zöt ti 1% 5%

Min den újabb év után to váb bi 1% 3%

3. számú melléklet a 83/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A sztenderd módszerhez kapcsolódó számítások

1. A ki tett ség ér té ke

ki tett ség ér ték = { }b* *åååmax CMV – CMC;  iRPT – RPC CCRM ,ij ljlj j

ahol:
CMV = a net tó sí tá si hal maz ban egy part ner rel szem be ni ügy le tek je len le gi pi a ci ér té ke, a biz to sí té ki ér ték le vo ná sa 

nél kül. Azaz, CMV = SiCMVi az zal, hogy a CMVi az i-dik ügy let min den ko ri pi a ci ér té ke;
CMC = a net tó sí tá si hal maz hoz ren delt biz to sí ték je len le gi pi a ci ér té ke. Azaz, CMV = SlCMVl ahol CMCl az l-dik

biz to sí ték je len le gi pi a ci ér té ke, i az ügy le tet je lö lõ in dex, l a biz to sí té kot je lö lõ in dex, j a fe de ze ti hal maz
ka te gó ri á ját je lö lõ in dex. Ezek a fe de ze ti hal ma zok olyan koc ká za ti té nye zõk höz kap cso lód nak, ame lye ket 
el len té tes elõ je lû koc ká za ti po zí ci ók el len sú lyoz hat nak, így olyan net tó koc ká za ti po zí ci ót ered mé nyez -
nek, ame lyen az után a koc ká za ti ér ték ala pul;

RPTij = az i-dik ügy let bõl a j-dik fe de ze ti hal maz hoz ren del he tõ koc ká za ti po zí ció;
RPClj = az l-dik biz to sí ték ból a j-dik fe de ze ti hal maz hoz ren del he tõ koc ká za ti po zí ció;
CCRMj = a 12.  §-ban rög zí tett táb lá zat ban fog lalt CCR-szor zó té nye zõ a j-dik fe de ze ti hal maz vi szo nyá ban;

b = 1,4.

A part ner tõl ka pott biz to sí ték elõ je lét po zi tív nak; a part ner szá má ra adott biz to sí ték elõ je lét ne ga tív nak kell te kin te ni.

2. Del ta ek vi va lens ér ték meg ha tá ro zá sa

2.1. a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ki vé te lé vel

a del ta ek vi va lens ér ték = pref(¶V/¶p)
ahol:
pref = az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz ára az ala pul szol gá ló pénz nem ben ki fe jez ve,
V = a pénz ügyi esz köz ér té ke (op ció ese té ben: az op ció ára; li ne á ris koc ká za ti pro fi lú ügy let ese té ben: az ala pul 

szol gá ló esz köz ér té ke),
p = az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz ára ugyan ab ban a pénz nem ben ki fe jez ve, mint V;
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2.2. a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír és ki fi ze té si láb ese té ben

a del ta ek vi va lens ér ték = ¶V/¶r

ahol:

V = a pénz ügyi esz köz ér té ke (op ció ese té ben: az op ció ára; li ne á ris koc ká za ti pro fi lú ügy let ese té ben: az ala pul 
szol gá ló esz köz vagy a ki fi ze té si láb ér té ke);

r = ka mat láb szint.

3. A koc ká za ti po zí ci ók össze gé nek ab szo lút ér té ke

net tó koc ká za ti po zí ció =    iRPT – RPCij ljlåå ,

ahol az 1. pont je lö lé se it kell ér tel me zés ként al kal maz ni.

4. Fe de ze ti hal ma zok

Kor mány za ti bá zis ka mat lá bak Nem kor mány za ti bá zis ka mat lá bak

Le já rat Egy év vagy rö vi debb Egy év vagy rö vi debb

Le já rat Egy év és öt év kö zött Egy év és öt év kö zött

Le já rat Öt év nél hosszabb Öt év nél hosszabb

ahol

a) kor mány za ti bá zis ka mat láb nak a vo nat ko zó le já rat hoz tar to zó, a köz pon ti kor mány ál tal ki bo csá tott hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pír át la gos ka mat lá ba,

b) nem kor mány za ti bá zis ka mat láb nak a vo nat ko zó le já rat hoz tar to zó, a bank kö zi pi a con al kal ma zott, szár maz ta tott
pi a ci ka mat láb

mi nõ sül.

5. A fe de ze ti hal ma zok ra al kal ma zan dó part ner koc ká za ti szor zók (CCRM-ek)

Fe de ze ti hal maz ka te gó ri ák
Part ner koc ká za ti

szor zó

 1. Ka mat lá bak 0,2%

 2. Ka mat lá bak olyan nem tel je sí té si cse re ügy let alap já ul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír ból szár ma zó koc ká za ti po zí ci ók ra, ame lyek hez a Kkr. 3. szá mú mel lék -
le te alap ján leg fel jebb 1,60%-os egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel ményt le het
hoz zá ren del ni

0,3%

 3. Ka mat lá bak olyan ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ból vagy ala pul 
szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ból szár ma zó koc ká za ti po zí ci ók ra, ame -
lyek hez Kkr. 3. szá mú mel lék le te alap ján 1,60%-os ér ték nél ma ga sabb egye di koc ká -
zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel ményt kell hoz zá ren del ni

0,6%

 4. Ár fo lya mok 2,5%

 5. Vil la mos áram 4,0%

 6. Arany 5,0%

 7. Rész vény 7,0%

 8. Ne mes fé mek (arany ki vé te lé vel) 8,5%

 9. Egyéb áruk (ne mes fé mek és vil la mos áram ki vé te lé vel) 10,0%

10. A fen ti ka te gó ri ák ba nem tar to zó, tõzs dén kí vü li szár maz ta tott ügy le tek alap já ul szol -
gá ló esz kö zök az zal, hogy az ala pul szol gá ló esz köz min den egyes ka te gó ri á ját kü lön
fe de ze ti hal maz ba kell so rol ni

10,0%
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4. számú melléklet a 83/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kitettség érték meghatározása a belsõ modell módszer alkalmazásakor

1. A ki tett ség ér té ke a tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség és az a szor za ta, azaz

ki tett ség ér ték = a * tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség
ahol

alfa (a)= 1,4 az zal, hogy a Fel ügye let ma ga sabb a ér té ket is elõ ír hat, és
tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér té ket a vár ha tó ki tett ség nek (EEt) egy jö võ be li t idõ pont ban fenn ál ló át la gos ki tett -
sé ge ként való becs lé sé vel kell ki szá mí ta ni, ahol az át la got a pi a ci koc ká za ti té nye zõk le het sé ges jö võ be li ér té ke in ala -
pul va kell ki szá mí ta ni az zal, hogy a mo dell a vár ha tó ki tett ség ér té ket a jö võ be li t1, t2, t3... idõ pon tok so ro za ta alap ján
becs li.

2. A tény le ges vár ha tó ki tett ség ér té két a kö vet ke zõ kép let sze rint kell ki szá mí ta ni:

tény le ges vár ha tó ki tett ség ér téktk = max(tény le ges vár ha tó ki tett ség ér téktk–1; vár ha tó ki tett ség ér téktk),
ahol az ak tu á lis idõ pon tot t0 je lö li és a tény le ges vár ha tó ki tett ség ér tékt0 az ak tu á lis ki tett ség ér ték.

3. A tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték a jö võ be li ki tett ség elsõ évé ben vár ha tó át la gos tény le ges vár ha tó ki tett -
ség ér ték. Ha a net tó sí tá si hal maz ban sze rep lõ va la mennyi szer zõ dés egy éven be lül ese dé kes, ak kor a vár ha tó po zi tív
 kitettség ér ték a net tó sí tá si hal maz ba tar to zó összes szer zõ dés le já ra tá nak idõ pont já ig figye lembe vett vár ha tó ki tett ség
ér té kek át la ga.

4. A tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér té ket a tény le ges ki tett ség ér té kek sú lyo zott át la ga ként a kö vet ke zõ kép let
sze rint kell ki szá mí ta ni:

tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték = Tényleges EE tik k
k 1

lejárat 1

×
=

³

å D

ahol a Dtk = tk – t(k–1) sú lyok figye lembe ve szik azt az ese tet, ami kor a jö võ be li ki tett sé get nem egyen lõ idõ kö zön ként
be kö vet ke zõ idõ pon tok ban szá mít ják ki.

5. A vár ha tó ki tett ség ér té ket vagy a ki tett ség-csúcs ér té ket a ki tett sé gek olyan el osz lá sa alap ján kell ki szá mí ta ni,
amely a ki tett sé gek nor má lis el osz lás tól el té rõ el osz lá sán ala pul.

6. A hi tel in té zet a part ne re i vel szem ben az 1. pont sze rin ti szá mí tás so rán az a és a tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség
ér ték szor za tá nál na gyobb mér té ket is al kal maz hat.

5. számú melléklet a 83/2008. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Szerzõdéses nettósítás kockázatmérséklõ hatása

1. A le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség mu ta tó já nak csök ken té se

A 31.  § (3) be kez dé se sze rin ti egyéb net tó sí tá si meg ál la po dá sok ese té ben a le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség mu ta tó -
ját a kö vet ke zõ kép let sze rint le het csök ken te ni:

PCEcsökk = 0,4 * PCEbrut tó + 0,6 * NGR * PCEbrut tó

ahol
PCEcsökk a le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség mu ta tó já nak csök ken tett ér té ke egy adott part ner rel kö tött min den olyan

szer zõ dés ese té ben, ame lyet be von tak egy jo gi lag ér vé nyes két ol da lú net tó sí tá si meg ál la po dás ba,
PCEbrut tó a le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség mu ta tó i nak össze ge egy adott part ner rel kö tött min den olyan szer zõ dés

ese té ben, amely jo gi lag ér vé nyes két ol da lú net tó sí tá si meg ál la po dás ban sze re pel, és ame lye ket a szer zõ dés sze rin ti ér ték 
és az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott táb lá zat sze rin ti szá za lé kok szor za ta ként kell ki szá mí ta ni,

NGR (net tó/brut tó arány) a net tó pót lá si költ ség nek min den szer zõ dés re vo nat ko zó an, amely jo gi lag ér vé nyes két ol -
da lú net tó sí tá si meg ál la po dás ban sze re pel, ame lyet egy adott part ner rel kö töt tek (szám lá ló) és a brut tó pót lá si költ ség nek 
min den szer zõ dés re vo nat ko zó an, amely jo gi lag ér vé nyes két ol da lú net tó sí tá si meg ál la po dás ban sze re pel, ame lyet az
adott part ner rel kö töt tek (ne ve zõ) há nya do sa.
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2. Ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer nél al kal maz ha tó ked vez mé nyek

Ere de ti le já ra ti idõ Ka mat láb szer zõ dé sek De vi za ár fo lyam-szer zõ dé sek

Egy év vagy rö vi debb 0,35% 1,50%

Egy év nél hosszabb, két évet meg
nem ha la dó

0,75% 3,75%

Ki egé szí tõ ked vez mény, min den
egyes több let év után

0,75% 2,25%
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
13/2008. (IV. 8.) EüM

rendelete

a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény
247. § (2) be kez dé se d) pont já nak df), dh) és di) al pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér de -
ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl szó ló
18/1998. (VI. 3.) NM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
3. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A fer tõ zõ be teg sé gek meg elõ zé sé re és le küz dé sé re
irá nyu ló he lyi egész ség ügyi te vé keny ség az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (a to váb bi ak ban:
ÁNTSZ) te rü le ti leg il le té kes kis tér sé gi (fõ vá ro si ke rü le ti)
in té ze te (a to váb bi ak ban együtt: kis tér sé gi in té zet), il let ve
re gi o ná lis in té ze te ha tás kö ré be tar to zik.”

2. §

Az R. 5. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ma gyar ál lam pol gárt, a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és
 tartózkodásáról szó ló tör vény ha tá lya alá tar to zó azon sze -
mélyt, aki a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha la dó 
tar tóz ko dás jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko -
rol ja, a tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ, be ván do rolt,
le te le pe dett vagy be fo ga dott har ma dik or szág be li ál lam -

pol gárt, to váb bá a me ne kül tet és me ne dé kest élet kor hoz
kö töt ten

a) gü mõ kór (tu ber cu lo sis),
b) to rok gyík (dipht he ria),
c) sza már kö hö gés (per tus sis),
d) me rev görcs (te ta nus),
e) gyer mek bé nu lás (po li o my e li tis an te ri or acu ta),
f) ka nya ró (mor bil li),
g) ró zsa him lõ (ru be o la),
h) mumpsz (pa ro ti tis epi de mi ca),
i) b tí pu sú Ha e mop hi lus inf lu en zae (Hib),
j) he pa ti tis B

el len vé dõ ol tás ban kell ré sze sí te ni.”

3. §

Az R. 8. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A kül föld re uta zó ma gyar ál lam pol gá rok nak a (2)
és a (4) be kez dés ben em lí tett vé dõ ol tá sa it a te rü le ti leg il le -
té kes re gi o ná lis in té ze tek, az OEK nem zet kö zi ol tó he lye
és az or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal a nem zet kö zi uta zá sok kal 
kap cso la tos vé dõ ol tá sok vég zé sé re fel jo go sí tott ol tó hely
vég zi.”

4. §

Az R. 16. § (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal]
„a) meg ha tá roz za az ál la mi egész ség ügyi tar ta lék ban

sze rep lõ ol tó anya gok mi lyen sé gét és mennyi sé gét, és ezek 
te kin te té ben ja vas la tot tesz az egész ség ügyi mi nisz ter nek
a szük sé ges költ ség ve té si for rá sok mér té ke te kin te té ben,”

5. §

(1) Az R. 36. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés h) és i) pont já ban fel so rolt rág csá -
lók el le ni vé de ke zé si kö te le zett ség csak la kott te rü le ten áll 
fenn. E jog sza bály al kal ma zá sa szem pont já ból la kott te rü -
let nek te kin ten dõk a vá ro sok és köz sé gek be épí tett te rü le -



tén fek võ, em ber i tar tóz ko dás ra al kal mas lé te sít mé nyek
(la kó há zak, köz épü le tek, üze mek stb.), az ut cák (te rek,
par kok stb.), va la mint az ott ta lál ha tó mû tár gyak, to váb bá
– te rü le ti el he lyez ke dé sük tõl füg get le nül – a jármûfor -
galmat szol gá ló lé te sít mé nyek, a re pü lõt erek, ki kö tõk, sze -
mély- és te her pá lya ud va rok, egész ség ügyi in téz mé nyek,
üdü lõk, tá bo rok, va la mint élel mi szer-ipa ri, élelmiszer-
 kereskedelmi, köz ét kez te té si és ven dég lá tó-ipa ri egy sé -
gek, il le tõ leg a me zõ gaz da sá gi üze mek la kó- és gaz da sá gi
épü le te i nek, rak tá ra i nak el he lye zé sé re szol gá ló te rü le tek
az épü le tek kel és az épü le te ket kö rül ve võ 100 mé ter szé les 
te rü let sáv val együtt.”

(2) Az R. 36. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az egész ség ügyi kár te võk el le ni vé de ke zés rõl,
a költ sé gek fe de zé sé rõl, va la mint a szük sé ges rend sza bá -
lyok és el já rá sok vég re haj tá sá ról az érin tett te rü let vagy
épü let tu laj do no sa (bér lõ je, hasz ná ló ja, ke ze lõ je), il le tõ leg 
a gaz dál ko dó szerv ve ze tõ je vagy üze mel te tõ je (a továb -
biakban együtt: fenn tar tó ja) kö te les gon dos kod ni.”

(3) Az R. 36. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A fenn tar tó a vé de ke zést – ha jog sza bály más ként
nem ren del ke zik – sa ját  ki vi te le zés ben is el vé gez he ti,
amennyi ben ren del ke zik az egész ség ügyi kár te võ ir tás
vég zé sé hez szük sé ges, jog sza bály ban elõ írt sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek kel. En nek ered mény te len sé ge ese tén
a kis tér sé gi in té zet ha tá ro zat ban el ren de li egész ség ügyi
kár te võ ir tás sal hi va tás sze rû en fog lal ko zó szak vál lal ko zás
igény be vé te lét.”

6. §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 2. 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. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

7. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
8. §-ának (3) be kez dé se, va la mint 22. §-a ha tá lyát vesz ti. 

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 6. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 8. § (5) be kez dé -

sé ben, 13. § (5) be kez dé sé ben, 13. § (7) be kez dé sé nek
b) és c) pont já ban, 13. § (8) be kez dé sé ben, 15. § (2) be kez -
dé sé nek i) pont já ban, 16. § (2) be kez dé sé ben, 16. § (3) be -
kez dé sé nek e) pont já ban, 19. § (1)–(2) és (4) be kez dé sé -

ben, 26. § (2) be kez dé sé ben, 29. § (3) be kez dé sé ben, 32. §
b) pont já ban, 33. § (3) be kez dé sé ben, 39. § (1) be kez dé sé -
ben, 41. § (2) be kez dé se c) pont já ban, 41. § (3) be kez dé sé -
ben, 41. § (4) be kez dé sé nek f) pont já ban, va la mint 41. §
(5) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg rész he lyé be a „re gi o -
ná lis” szö veg, 

b) 3. § (2) be kez dé sé ben, 6. § (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban, 9. § (1) be kez dé sé ben, 11. § (2) be kez dé sé ben, 13. §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 13. § (7) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban, 15. § (1) be kez dé sé nek b), d) és f) pont já ban,
15. § (2) be kez dé sé nek b), e)–f) és h) pont já ban, 16. §
(1) be kez dé sé ben és (2) be kez dé sé nek d) pont já ban, 17. §
(2) be kez dé sé ben, 19. § (3), (4), (7) és (9)–(10) be kez dé sé -
ben, 20. § (1) be kez dé sé ben, 21. § (1) és (2) be kez dé sé ben,
25. § (4) be kez dé sé ben, 26. § (1) be kez dé sé ben, 27. §
(2) és (5) be kez dé sé ben, 29. § (2)–(3) be kez dé sé ben, 30. §
(1) és (4)–(5) be kez dé sé ben, 32. § a) pont já ban, 33. §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 35. § (1)–(2) be kez dé sé ben, 36. §
(5)–(8) be kez dé sé ben, 37. § (1)–(2), (4) és (6) be kez dé sé -
ben, 39. § (1) be kez dé sé ben, 41. § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban, 41. § (4) be kez dé sé ben, 41. § (5) be kez dé sé -
nek c) pont já ban a „vá ro si” szö veg ré szek he lyé be a „kis -
tér sé gi” szö veg, 

c) 24. § (1) be kez dé sé ben a „HBsAg és HCV” szö veg -
rész he lyé be a „HBsAg, an ti-HBc és HCV” szö veg
lép. 

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelethez

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1. szá mú 
mel lék le te „Be- és ki je len tés re kö te le zett be teg sé gek kel
kap cso la tos el já rá sok” cím

a) „AIDS (ac qu i red im mu no de fi ci en cy synd ro me)” al -
cí mé nek 7. B) c) pont já ban, „Bo tu liz mus” al cí mé nek
7. a) pont já ban, „Cho le ra” al cí mé nek 7. A) a) és
c)–d) pont já ban, „Dipht he ria” al cí mé nek 7. A) a) és
c) pont já ban, „Shi gel lo sis” al cí mé nek 7. A) c) pont já ban,
„En te ro in va siv E. coli en te ri tis (EIEC)” al cí mé nek
7. A) c) pont já ban, „Feb ris Fla va” al cí mé nek 7. A) a) pont -
já ban, „Feb ris Re cur rens” al cí mé nek 7. A) a) és c) pont já -
ban, „Trans mis si bi lis spon gi form en cep ha lo pat hi ák
(TSE)” al cí mé nek 7. A) a) pont já ban, „Lep ra” al cí mé nek
7. A) a) pont já ban, „Lis te ri o sis” al cí mé nek 7. c) pont já -
ban, „Lyme-kór” al cí mé nek 7. c) pont já ban, „Lyssa (Ra -
bies)” al cí mé nek 7. a) pont já ban, „Ma dár inf lu en za” al -
címének 7. A) a) pont já ban, „Ma lá ria” al cí mé nek
7. A) c) pont já ban, „Mal le us” al cí mé nek 7. A) a) és
d) pont já ban, „Me nin gi tis pu ru len ta” al cí mé nek
7. A) c) pont já ban, „Me nin gi tis epi de mi ca” al cí mé nek
7. A) c) pont já ban, „Me nin gi tis se ro sa” al cí mé nek
7. A) c) pont já ban, „Pa ratyp hus” al cí mé nek 7. A) a) pont -
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já ban és 7. pont já nak elsõ B) pont já ban, „Pes tis” al cí mé -
nek 7. A) a) és d) pont já ban, „Po li o my e li tis” al cí mé nek
7. A) a) pont já ban, „Schis to so mi a sis” al cí mé nek
7. c) pont já ban, „Sú lyos, acut lég úti tü net együt tes” al -
címének 7. A) a) pont já ban, „I. Stap hy lo coc cus au re us
okoz ta fer tõ zé sek be teg el lá tó in téz mé nye ken kí vül” al -
címének 7. A) c) pont já ban, „II. Stap hy lo coc cus fer tõ zé -
sek a kór há zi szü lé sze ti és cse cse mõ osz tá lyo kon” al cí mé -
nek 7. B) pont já ban, „Cys ti cer co sis” al cí mé nek
7. A) c) pont já ban, „Tu la re mia” al cí mé nek 7. A) c) pont já -
ban, „Typhus ab do mi na lis” al cí mé nek 7. A) a) pont já ban
és 7. B) pont já ban, „Typhus exant he ma ti cus” al cí mé nek
7. A) a) és c) pont já ban, „Va ri o la” al cí mé nek
6. A) a) pont já ban, „Ví ru sos ha e morr ha gi ás láz (HL)” al -
címének a) pont já ban, „Ac ti no my co sis” al cí mé nek
7. A) c) pont já ban, „II. My cop las ma tü dõ gyul la dás, my -
cop las mo sis” al cí mé nek 7. A) c) pont já ban, va la mint
„III. Chla my dia tü dõ gyul la dás új szü lött- és cse cse mõ kor -
ban” al cí mé nek 7. A) c) pont já ban a „me gyei” szö veg ré -
szek he lyé be a „re gi o ná lis”,

b) „AIDS (ac qu i red im mu no de fi ci en cy synd ro me)” al -
cí mé nek 7. A) a) pont já ban, „Bo tu liz mus” al cí mé nek
7. c) pont já ban, „Shi gel lo sis” al cí mé nek 7. B) pont já ban,
„Dys pep sia coli En te ro pat ho gen E. coli en te ri tis (EPEC)”
al cí mé nek 7. C) pont já ban, „En te ro in va siv E. coli en te ri tis
(EIEC)” al cí mé nek 7. B) d) pont já ban, „Ro ta ví rus okoz ta
gast ro en te ri tis” al cí mé nek 7. B) pont já ban, „Lyssa (Ra -
bies)” al cí mé nek 9. pont já ban, „Pa ratyp hus” al cí me
7. pont já nak elsõ B) pont já ban, „Sal mo nel lo sis” al cí mé -
nek 7. B) pont já ban, „Tri chi nel lo sis” al cí mé nek
7. A) a) pont já ban, „Typhus ab do mi na lis” al cí mé nek
7. B) pont já ban, „Typhus exant he ma ti cus” al cí mé nek
7. A) d) pont já ban és 7. B) pont já ban, „Acut ureth ri tis non -
go norr ho i ca” al cí mé nek 7. A) a) pont já ban, „Con dy lo ma
acu mi na tum” al cí mé nek 6. pont já ban, „Go norr ho ea” al -
címének 7. A) a) és c) pont já ban, „Gra nu lo ma in gu i na le”
al cí mé nek 7. A) a) pont já ban, „Her pes simp lex anogeni -
talis” al cí mé nek 6. pont já ban, „Lymphog ra nu lo ma ve ne -
re um” al cí mé nek 7. A) a) pont já ban, „Syp hi lis” al cí mé nek 
7. A) a) és c) pont já ban, „Ul cus mol le” al cí mé nek
7. A) a) pont já ban, va la mint „Acut uro ge ni ta lis chlamy -
diasis” al cí mé nek 7. A) a) pont já ban a „vá ro si” szö veg ré -
szek he lyé be a „kis tér sé gi”,

c) „Feb ris Fla va” al cí mé nek 9. pont já ban az „OEK
Nem zet kö zi Ol tó köz pont ja vég zi” szö veg rész he lyé be az
„OEK Nem zet kö zi Ol tó köz pont ja, az ÁNTSZ il le té kes
 regionális in té ze te vagy az or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal a
nem zet kö zi uta zá sok kal kap cso la tos vé dõ ol tá sok vég zé sé -
re fel jo go sí tott ol tó hely vég zi” szö veg, az „OEK Nem zet -
kö zi Ol tó köz pont ja ad hat ki” szö veg rész he lyé be az „OEK 
Nem zet kö zi Ol tó köz pont ja, az ÁNTSZ il le té kes re gi o ná lis 
in té ze te vagy az or szá gos tisz ti fõ or vos ál tal a nem zet kö zi
uta zá sok kal kap cso la tos vé dõ ol tá sok vég zé sé re fel jo go sí -
tott ol tó hely ad hat ki”,

d) „Tri chi nel lo sis” al cí mé nek 
da) 7. A) a) pont já ban a „vá ro si in té zet nek és a me gyei

(fõ vá ro si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -

más nak” szö veg rész he lyé be a „kis tér sé gi in té zet nek és a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban:
MgSzH) il le té kes te rü le ti szer vé nek”, va la mint

db) 7. A) e) pont já ban az „a me gyei (fõ vá ro si) ál lat-
egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más” szö veg rész 
he lyé be az „a me gyei MgSzH Élel mi szer lánc-biz ton sá gi
és Ál lat egész ség ügyi Igaz ga tó ság” 
szö veg lép.

2. számú melléklet
a 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelethez

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 3. szá mú mel lék le te „Fo ga lom meg ha tá ro zá sok” al -

cí mé nek d) pont já ban, „A fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég re -
haj tá sa” al cí mé nek 2. pont já ban, „Meg elõ zõ fer tõt le ní tés
nem-egész ség ügyi in téz mé nyek ben” al cí mé nek 3. pont já -
ban, „Az egész ség ügyi szer vek fel ada tai a fer tõt le ní tés sel
kap cso lat ban” al cím 1. b)–c) pont já ban, 2. f) pont já ban,
3. pont já nak be ve ze tõ szö veg ré szé ben, va la mint
5. d) pont já ban a „me gyei” szö veg ré szek he lyé be a „re gi o -
ná lis”,

b) 3. szá mú mel lék le te „Fo ga lom meg ha tá ro zá sok” al -
cí mé nek d) pont já ban, „A fo lya ma tos fer tõt le ní tés vég re -
haj tá sa” al cí mé nek 2. pont já ban, „A fer tõt le ní tés vég re haj -
tá sa kór ház ban és egyéb fek võ be teg-el lá tó in téz mény ben”
al cí mé nek 7. pont já ban, „Meg elõ zõ fer tõt le ní tés nem-
egész ség ügyi in téz mé nyek ben” al cí mé nek 3. pont já ban,
„Az egész ség ügyi szer vek fel ada tai a fer tõt le ní tés sel kap -
cso lat ban” al cí mé nek 1. b)–c), 2., 3. a) és 5. d) pont já ban
a „vá ro si” szö veg ré szek he lyé be a „kis tér sé gi”
szö veg lép.

3. számú melléklet
a 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelethez

Az R. 4. szá mú mel lék le te 
a) 3. Le gyek cím A) pont já ban a d) pont he lyé be a kö -

vet ke zõ ren del ke zés lép:
[A házi le gyek el len vé de kez ni kell:]
„d) a te le pü lé si szi lárd és fo lyé kony hul la dé kot gyûj tõ,

ár tal mat la ní tó te le pe ken, lép csõ há zak sze mét le do bó i ban,”
b) 3. Le gyek cím A) pont já ban az f) pont he lyé be a kö -

vet ke zõ ren del ke zés lép:
[A házi le gyek el len vé de kez ni kell:]
„f) a szál lás he lye ken,”
c) 3. Le gyek cím A) pont já nak i) pont ját kö ve tõ be kez -

dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„A g)–i) pon tok ban fel so rolt he lyek re vo nat ko zó an a

prog ra mot a kü lön jog sza bály sze rin ti meg fe le lõ szak ké -
pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély nek kell el ké szí te nie és mû -
köd tet nie.”
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d) 4. Csó tá nyok cím b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A csó tá nyok meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá nak
meg elõ zé sé rõl]

„b) a szál lás he lye ken,”
[gon dos kod ni kell.]

e) 4. Csó tá nyok cím e) pont ját kö ve tõ „En nek ér de ké -
ben az a) és b) pont ban fel tün te tett he lye ken éven te két al -
ka lom mal irt ósze res ke ze lést kell vé gez ni. A c)–e) pont -
ban fel so rolt he lye ken a meg elõ zé si, az el len õr zé si és az
el len õr zés so rán ro var fer tõ zött nek ta lált he lye ken szük sé -
ges ir tá si fel ada to kat, to váb bá az elõ re ter ve zett mun ka -
vég zé si idõ pon to kat prog ram ban kell meg ha tá roz ni úgy,
hogy éven ként leg alább két szer a fer tõ zött ség tõl füg get le -
nül irt ósze res ke ze lés vég zé sé re ke rül jön sor.” szö veg rész
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„En nek ér de ké ben az a) és b) pont ban fel tün te tett he lye -
ken éven te két al ka lom mal irt ósze res ke ze lést kell vé gez -
ni. A c)–e) pont ban fel so rolt he lye ken prog ram ban ha tá -
roz ha tók meg a meg elõ zé si, az el len õr zé si és az el len õr zés
so rán ro var fer tõ zött nek ta lált he lye ken szük sé ges ir tá si
fel ada tok, to váb bá az elõ re ter ve zett mun ka vég zé si idõ -
pon tok. Prog ram hi á nyá ban éven ként leg alább két szer
a fer tõ zött ség tõl füg get le nül irt ósze res ke ze lést kell vé -
gezni.

A c)–e) pont ban fel so rolt he lyek re vo nat ko zó an a prog -
ra mot a kü lön jog sza bály sze rin ti meg fe le lõ szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zõ sze mély nek kell el ké szí te nie és mû köd -
tet nie.”

f) 7. Rág csá lók cím a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A rág csá lók meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá nak
meg elõ zé sé rõl]

„a) az egész ség ügyi, gyer mek vé del mi, szo ci á lis és
 oktatási in téz mé nyek ben,”
[gon dos kod ni kell.]

g) 7. Rág csá lók cím c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A rág csá lók meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá nak
meg elõ zé sé rõl]

„c) me zõ gaz da sá gi egy sé gek épü le te i ben, az ál lat te -
nyész tõ és ál lat tar tó te le pe ken, la kott te rü le ten fenn tar tott
is tál lók ban, ál lat ker tek ben,”
[gon dos kod ni kell.]

h) 7. Rág csá lók cím g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A rág csá lók meg te le pe dé sé nek és el sza po ro dá sá nak
meg elõ zé sé rõl]

„g) a fo lya mi és tó par ti ki kö tõk ben, sze mély- és te her-
pá lya ud va ro kon, au tó pá lya pi he nõk ben, re pü lõt ere ken,”
[gon dos kod ni kell.]

i) a 7. Rág csá lók cím j) pont ját kö ve tõ „En nek ér de ké -
ben az a)–g) pont ban fel tün te tett he lye ken éven te két al ka -
lom mal rág csá ló ir tást kell vé gez ni. A h)–j) pont ban fel so -
rolt he lye ken a meg elõ zé si, az el len õr zé si és az el len õr zés
so rán rág csá ló val fer tõ zött nek ta lált he lye ken szük sé ges

ir tá si fel ada to kat, to váb bá az elõ re ter ve zett mun ka vég zé si 
idõ pon to kat prog ram ban kell meg ha tá roz ni úgy, hogy
éven ként leg alább két szer a fer tõ zött ség tõl füg get le nül
 irtószeres ke ze lés vég zé sé re ke rül jön sor.” szö veg rész
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„En nek ér de ké ben az a)–g) pont ban fel tün te tett he lye -
ken éven te leg alább két al ka lom mal rág csá ló ir tást kell
 végezni.

A h)–j) pont ban fel so rolt he lye ken prog ram ban ha tá roz -
ha tók meg a meg elõ zé si, az el len õr zé si és az el len õr zés
 során fer tõ zött nek ta lált he lye ken szük sé ges ir tá si fel ada -
tok, to váb bá az elõ re ter ve zett mun ka vég zé si idõ pon tok.
Prog ram hi á nyá ban éven ként leg alább két szer a fer tõ zött -
ség tõl füg get le nül irt ósze res ke ze lést kell vé gez ni. 

A h)–j) pont ban fel so rolt he lyek re vo nat ko zó an a prog -
ra mot a kü lön jog sza bály sze rin ti meg fe le lõ szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zõ sze mély nek kell el ké szí te nie és mû köd -
tet nie.”

j) 1. Vér szí vó tet vek cím d) pont já ban a „me gyei”,
2. Szú nyo gok pont já ban a „me gyei/fõ vá ro si” szö veg ré -
szek he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg lép, 

k) 1. Vér szí vó tet vek cím c) és d) pont já ban a „vá ro si”
szö veg rész he lyé be a „kis tér sé gi” szö veg lép.

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

21/2008. (IV. 8.) ÖTM
rendelete

az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ
Regionális Fejlesztés Operatív Programokra

meghatározott elõirányzatok felhasználásának
állami támogatási szempontú szabályairól szóló

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124. § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény 53. § (6) be kez dé sé ben 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 szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1. § a) 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. §

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben sze rep lõ
 Regionális Fej lesz tés Ope ra tív Prog ra mok ra meg ha tá ro -
zott elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak ál la mi tá mo ga tá si
szem pon tú sza bá lya i ról szó ló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM 
ren de let 15. § e) pont ja ha tá lyát vesz ti.
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2. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba. 

(2) Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben sze rep lõ
Re gi o ná lis Fej lesz tés Ope ra tív Prog ra mok ra meghatá -
rozott elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak ál la mi tá mo ga tá si
szem pon tú sza bá lya i ról szó ló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM 
ren de let e ren de let 1. §-ával mó do sí tott 15. §-át a fo lya -
mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

3. §

E ren de let 1. §-a az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
na pon ha tá lyát vesz ti. E § az e ren de let ha tály ba lé pé sét
 követõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
37/2008. (IV. 8.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyok, va la mint bí rói kez de mé nye zés alap ján, to -
váb bá – hi va tal ból el jár va – mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
al kot mány el le nes ség vizs gá la ta tár gyá ban – dr. Tró csá nyi
Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta az
aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál la -
pít ja, hogy az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sét sér tõ,
 mulasztásban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes hely zet
ke let ke zett az ál tal, hogy az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és
a te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény ben nem sza bá -
lyoz ta, hogy az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let
 milyen szem pon tok alap ján ha tá roz za meg a mû sor szol -
gál ta tá si díj mér té két.

Az Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ja az Or szág gyû lést,
hogy sza bá lyo zá si kö te le zett sé gé nek 2008. de cem ber
31-ig te gyen ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás -
ról szó ló 1996. évi I. tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont ja
és a 113. § (2) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg -
állapítására és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat
és bí rói kez de mé nye zé se ket el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás -
ról szó ló 1996. évi I. tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont ja
és a 113. § (2) be kez dé se nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé -
sé nek vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja. 

4. Az Al kot mány bí ró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás -
ról szó ló 1996. évi I. tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont ja
alap ján az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let ál tal
 kiadott ha tá ro za tok al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra irá nyu ló 
in dít vá nyo kat vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó ké rel met nyúj tott be a rá di ó zás ról és
a te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Mé dia tör vény) 41. § (1) be kez dés m) pont já nak, il let -
ve e ren del ke zés re hi vat ko zás sal meg ho zott 262/1997.
(XI. 6.) ORTT ha tá ro zat és az ezt mó do sí tó 464/2002.
(III. 7.) ORTT ha tá ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la ta tár -
gyá ban. A Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dé se ha tá roz za
meg az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (a to váb bi ak -
ban: ORTT) fel ada ta it. En nek ke re té ben az ORTT meg -
állapítja és köz zé te szi a mû sor el osz tás sal, va la mint a
 mûholdas ter jesz tés sel tör té nõ mû sor szol gál ta tás dí já nak
mér té két (mér té ke it). Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint
sér ti a jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton sá got, hogy a
Mé dia tör vény nem tar tal maz za a díj meg ál la pí tás nál fi gye -
lem be ve en dõ szem pon to kat, a díj meg ha tá ro zás bár mi kor,
bár mi lyen tar ta lom mal meg vál toz tat ha tó. Tör vé nyi kor lát
nél kü li diszk re ci o ná lis dön tés sel akár olyan mér té kû
 mûsorszolgáltatási díj is elõ ír ha tó ORTT ha tá ro zat ban,
ami le he tet len né te szi a mé dia pi a con való je len lé tet, s ez -
ál tal sé rül a saj tó sza bad ság. Az ORTT nem csak a díj meg -
ha tá ro zá sá ra jo go sult (ami az in dít vá nyo zó sze rint nor ma -
al ko tás), ha nem sa ját maga hajt ja vég re ha tá ro za tát, ami
szin tén el len tét ben áll a jog ál la mi ság gal. Az in dít vá nyo zó
vé gül utalt arra, hogy bár a díj táb lá zat ál tal meg ha tá ro zott
mû sor szol gál ta tá si dí jat meg ha tá ro zó egye di dön tés el len
bí ró ság hoz le het for dul ni, de ma gát a díj táb lá za tot nem
 lehet bí ró ság elõtt vi tat ni, s ez pe dig a jog or vos lat hoz való
jo got és a bí ró ság hoz for du lás jo gát sér ti.
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A Mé dia tör vény 113. § (2) be kez dé se sze rint „ha a be je -
len tés tu do má sul vé te lét a Tes tü let hat van na pon be lül nem
ta gad ta meg, a be je len tést nyil ván tar tás ba vett nek kell
 tekinteni az zal, hogy a mû sor szol gál ta tá si díj mér té két
e ha tár idõn be lül a jo go sult tal kö zöl ni kell”. Az in dít vá -
nyo zó ki fej tet te, hogy mû sor szol gál ta tá si díj fi ze té se a
szer zõ dé ses mû sor szol gál ta tók ese tén még ért he tõ, hi szen
ál la mi frek ven ci át hasz nál nak, a nyer tes pá lyá za tot kö ve -
tõ en mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést köt nek, a mû sor szol -
gál ta tá si díj ezért en nek mint egy az el len ér té ke. A csu pán
be je len tés hez és re giszt rá ci ó hoz kö tött mû sor szol gál ta tók
ese tén azon ban a mû sor szol gál ta tá si díj nem le het ellen -
érték (csak adó vagy adó jel le gû fi ze té si kö te le zett ség), de
a Mé dia tör vény bõl az sem de rül ki, hogy az így lét re jött
jog vi szony pol gá ri jogi vagy köz jo gi jog vi szony (szem ben 
a szer zõ dé ses kap cso lat tal – a mû sor szol gál ta tá si szer zõ -
dés sel –, amely egy ér tel mû en ma gán jo gi jel le gû, véli az
 indítványozó). Az in dít vá nyo zó ki fej tet te vé gül, hogy a
mû hol das és a ve ze té kes mû sor szol gál ta tók ra a Mé dia tör -
vény 41. § (1) be kez dés m) pont ja alap ján elõ írt mû sor -
szol gál ta tá si díj igaz ga tá si szol gál ta tá si díj nak sem te kint -
he tõ, mi vel ak kor an nak az igaz ga tá si te vé keny ség költ -
ségeihez kel le ne iga zod nia. A jog vi szo nyok ke ve re dé se
a jog biz ton sá got sér ti.

A fen ti ek alap ján az in dít vá nyo zó a Mé dia tör vény 41. §
(1) be kez dés m) pont já nak, il let ve e ren del ke zés re hi vat -
ko zás sal meg ho zott 262/1997. (XI. 6.) ORTT ha tá ro zat és
az ezt mó do sí tó 464/2002. (III. 7.) ORTT ha tá ro zat nak az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé vel 57. § (1) és (5) be kez dé -
sé vel, és a 61. § (1) és (2) be kez dé sé vel való el len té te meg -
ál la pí tá sát kér te.

Az in dít vá nyo zó ké sõbb ún. „ki egé szí tõ ira tot” nyúj tott
be, amely ben ki ter jesz tet te in dít vá nyát a Mé dia tör vény
113. § (2) be kez dé se vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re is.
A ki egé szí tõ in dít vány ké rel met tar tal ma zott az em ber i jo -
gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl szó ló, Ró má ban
1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény (a to váb bi ak ban:
Em ber i Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye; ki hir det te az
1993. évi XXXI. tör vény) 10. cik ké vel való össz hang vizs -
gá la tá ra is.

2. Az ORTT az 1. pont ban is mer te tett ügy in dít vá nyo -
zó ja el len, mû sor szol gál ta tá si díj meg fi ze té se irán ti pert
in dí tott. A per ben el já ró Fõ vá ro si Íté lõ táb la a
9.Pf.21.656/2006/4-I. szám alatt – az el já rás felfüggesz -
tése mel lett – az Al kot mány bí ró ság hoz for dult, s kér te a
Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont já nak, va la mint a
Mé dia tör vény 113. § (2) be kez dé se al kot má nyos sá gi vizs -
gá la tát, e ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét, va la mint a
konk rét ügy ben tör té nõ al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát.
Az in dít vá nyo zó bí ró ság – lé nye gé ben az 1. pont ban
 ismertetett in dít vá nyo zói ér ve lés sel össz hang ban – az
 Alkotmány 2. § (1) be kez dé sé nek és 57. § (1) és (5) be kez -
dé sé nek a sé rel mé re hi vat ko zott. Új érv ként ki fej tet te,

hogy a jog or vos lat hoz való jog azért is sé rül, mi vel „a fi ze -
té si kö te le zett ség re vo nat ko zó fel té tel rend szer jogi sza bá -
lyo zá sa hi á nyá ban a bí ró ság (...) nincs olyan hely zet ben,
hogy a mû sor szol gál ta tá si díj jal össze füg gõ bár mely jog -
vi tá ban az el já rás ra irány adó sza bá lyok nak meg fe le lõ
 érdemi ha tá ro za tot hoz zon”.

3. Az 1. pont ban fog lalt ké re lem mel azo nos tar tal mú
 indítványt (és „ki egé szí tõ ira tot”) nyúj tott be egy má sik
 indítványozó. Az ORTT ezen ügy in dít vá nyo zó ja el len
is pert in dí tott a mû sor szol gál ta tá si díj meg fi ze té se iránt.
A per ben el já ró Fõ vá ro si Íté lõ táb la eb ben – a
9.Pf.21.285/2005/7-I. szá mú – ügy ben is fel füg gesz tet te
az el já rá sát, s ko ráb bi – a 2. pont ban jel zett – be ad vá nyá -
ban sze rep lõ azo nos ér vek alap ján az Al kot mány bí ró ság -
hoz for dult. A Fõ vá ro si Íté lõ táb la eb ben az ügy ben is kez -
de mé nyez te a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont -
jának, va la mint a Mé dia tör vény 113. § (2) be kez dé se
 alkotmányossági vizs gá la tát, e ren del ke zé sek meg sem mi -
sí té sét, il let ve a je lölt ügy ben való al kal ma zá si ti la lom
 kimondását.

4. Az Al kot mány bí ró ság a négy in dít ványt tár gyuk azo -
nos sá gá ra te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(ABH 2003, 2065. – a to váb bi ak ban: Ügy rend) 28. §
(1) be kez dé se alap ján egye sí tet te, s egy el já rás ban bí rál -
ta el.

II.

1. Az Al kot mány vo nat ko zó sza bá lyai sze rint:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„57. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt

min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a
 jogait és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len
és pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son
 bírálja el.

(...)
(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro -

zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely a
jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog -
vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal
ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”

„61. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy
a köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter jessze.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó sza -
bad sá gát.”
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2. A Mé dia tör vény fi gye lem be ve en dõ sza bá lyai ér tel -
mé ben:

„41. § (1) A Tes tü let fel ada tai:
(...)
m) meg ál la pít ja a mû sor el osz tás sal, va la mint a mû hol -

das ter jesz tés sel tör té nõ mû sor szol gál ta tás dí já nak mér té -
két (mér té ke it), és ezt köz zé te szi;”

„A mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés alap ve tõ tar tal ma
90. § (1) A mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés a Tes tü let és a

pá lyá za ti el já rás ban ki vá lasz tott mû sor szol gál ta tó kö zött
jön lét re. Mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést föld fel szí ni rend -
sze rû mû sor szó rás út ján meg va ló su ló, il let ve a Kor mány
ren del ke zé si jo gá ba tar to zó (ál ta la bé relt) mû hol das, va la -
mint rá dió táv köz lõ esz köz zel vég zett mû sor szol gál ta tás
ese tén kell köt ni.

(2) A mû sor szol gál ta tó a pá lyá za tá ban vál lalt idõ tar -
tam ban és adás idõ ben az adás idõ-be osz tás sze rint, sa ját
meg kü lön böz te tõ azo no sí tá si je lét hasz nál va, a vál lalt mû -
sor struk tú rá nak meg fe le lõ mû sor su gár zá sá ra jo go sult és
kö te les, az ál ta la üzem ben tar tott sa ját há ló za ton, be ren de -
zé sek kel, esz kö zök kel vagy táv köz lé si szol gál ta tó (mû sor -
szó ró) szol gál ta tás köz re mû kö dé sé vel. A sa ját esz kö zök -
kel tör té nõ mû sor szó ró, szét osz tó te vé keny sé gek re a táv -
köz lé si szol gál ta tá si en ge délyt nem, de a kü lön jogsza -
bályokban meg ha tá ro zott egyéb en ge dé lye ket be kell sze -
rez ni.

(3) A jo go sult el len szol gál ta tás ként ne gyed éven ként
elõ re mû sor szol gál ta tá si dí jat fi zet. A mû sor szol gál ta tá si
jog el nye ré se kor a dí jat fél évre elõ re kell meg fi zet ni.
A díj fi ze tés ké se del me ese tén a Tes tü let a szer zõ dést ti zen -
öt na pos ha tár idõ vel fel mond hat ja.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak meg sze gé se a tör vény
sú lyos meg sér té sé nek mi nõ sül.

(5) A szer zõ dés sze gés miatt ki köt he tõ köt bér ese ten ként 
nem ha lad hat ja meg az éves mû sor szol gál ta tá si díj öt ven
szá za lé kát.

(6) A nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó nem kö te -
les mû sor szol gál ta tá si dí jat fi zet ni. A nem nye re ség ér de -
kelt ség fel té te le i nek való meg fe le lést a Tes tü let ál la pít ja
meg. A fel té te lek tel je sí té sé rõl a mû sor szol gál ta tó min den
év vé gén a Tes tü let ál tal meg ál la pí tott idõ pont ban be szá -
mol.”

„A ve ze té kes és a mû hol das mû sor szol gál ta tás
113. § (1) Az a mû sor szol gál ta tó, aki mû so rá nak ter jesz -

té sét ki zá ró lag mû sor el osz tó rend szer se gít sé gé vel vég zi,
mû sor szol gál ta tó te vé keny sé gé nek meg kez dé se elõtt leg -
alább har minc nap pal kö te les a Tes tü let nek be je len te ni
a 96. § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti ada to kat.

(2) Ha a be je len tés tu do má sul vé te lét a Tes tü let hat van
na pon be lül nem ta gad ta meg, a be je len tést nyil ván tar tás -
ba vett nek kell te kin te ni az zal, hogy a mû sor szol gál ta tá si
díj mér té két e ha tár idõn be lül a jo go sult tal kö zöl ni kell.

(3) A be je len tés tu do má sul vé te lét meg kell ta gad ni, ha
a be je len tõ egyéb ként nem le het ne mû sor szol gál ta tá si
szer zõ dés jo go sult ja.

(4) Tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból a mû sor szol gál ta tót, ha
a) a nyil ván tar tás ba vé tel meg ta ga dá sá nak vol na he lye,

b) az üzem ben tar tó be je len tet te a mû sor szol gál ta tás
 elosztásának meg szün te té sét, vagy ti zen két hó na pon be lül
leg fel jebb össze sen hat van na pon át foly tat ta,

c) a tör vény II. fe je ze té ben fog lalt kö te le zett sé gét
 ismételten sú lyo san meg szeg te.

(5) E § ren del ke zé se it kell al kal maz ni ab ban az eset ben
is, ha a mû sor szol gál ta tás nem a Kor mány ren del ke zé si
joga alá tar to zó mû hold igény be vé te lé vel tör té nik.”

III.

Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét az aláb bi ak ra ala poz ta:

1. A Mé dia tör vény ben sza bá lyo zott mû sor szol gál ta tá si
díj fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sa a mû sor szol gál ta tó
stá tu sza alap ján vál to zik. A Mé dia tör vény 22. § (4) be kez -
dé se sze rint „a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó és a köz mû -
sor-szol gál ta tó men te sül a mû sor szol gál ta tá si díj fi ze té sé -
nek kö te le zett sé ge alól”. El té rõ meg íté lés alá tar to zik a
föld fel szí ni rend sze rû mû sor szó rás út ján meg va ló su ló,
 illetve a Kor mány ren del ke zé si jo gá ba tar to zó (ál ta la
 bérelt) mû hol das, va la mint rá dió táv köz lõ esz köz zel vég -
zett mû sor szol gál ta tás. Eb ben az eset ben a Mé dia tör vény
90. § (1) be kez dé se sze rint mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést
kell köt ni, amely az ORTT és a pá lyá za ti el já rás ban ki vá -
lasz tott mû sor szol gál ta tó kö zött jön lét re. A Mé dia tör vény 
90. § (3) be kez dé se sze rint „a jo go sult el len szol gál ta tás -
ként ne gyed éven ként elõ re mû sor szol gál ta tá si dí jat fi zet.
A mû sor szol gál ta tá si jog el nye ré se kor a dí jat fél évre elõ re 
kell meg fi zet ni. A díj fi ze tés ké se del me ese tén a Tes tü let
a szer zõ dést ti zen öt na pos ha tár idõ vel fel mond hat ja.”
 Ebben az eset ben te hát a mû sor szol gál ta tá si dí jat a mû sor -
szol gál ta tá si szer zõ dés ha tá roz za meg. 

A fen ti e ken – azaz a mû sor szol gál ta tá si díj alól men te -
sü lõ köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tón, il let ve a mû sor szol -
gál ta tá si dí jat mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján fi ze tõ
szol gál ta tón – kí vül a Mé dia tör vény 113. §-a a ve ze té kes
és mû hol das mû sor szol gál ta tás cím alatt sza bá lyoz za a
 bejelentéshez és nyil ván tar tás ba vé tel hez kö tött szol gál ta -
tók mû sor szol gál ta tá si díj fi ze té si kö te le zett sé gét. A 113. §
(2) be kez dés ki mond ja, hogy ha a be je len tés tu do má sul vé -
te lét a Tes tü let hat van na pon be lül nem ta gad ta meg, a be -
je len tést nyil ván tar tás ba vett nek kell te kin te ni az zal, hogy
a mû sor szol gál ta tá si díj mér té két e ha tár idõn be lül a jo go -
sult tal kö zöl ni kell. A Mé dia tör vény 113. § (5) be kez dé se
sze rint eze ket a ren del ke zé se it kell al kal maz ni ab ban az
eset ben is, ha a mû sor szol gál ta tás nem a Kor mány ren del -
ke zé si joga alá tar to zó mû hold igény be vé te lé vel tör té nik.
Az in dít vá nyok a be je len tés hez kö tött mû sor szol gál ta tók
mû sor szol gál ta tá si díj fi ze té sét sé rel me zik.

2. Va la mennyi in dít vá nyo zó fel ve tet te a jog biz ton ság
sé rel mét a te kin tet ben, hogy nem dönt he tõ el: a mû sor szol -
gál ta tá si díj fi ze té se köz jo gi vagy ma gán jo gi jel le gû jog -
viszonyt ke let kez tet-e. Köz jo gi jog vi szony ese tén adó nak,
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adó jel le gû fi ze té si kö te le zett ség nek, eset leg igaz ga tá si
szol gál ta tás dí já nak le het ne te kin tet ni a mû sor szol gál ta tá si 
dí jat, utób bi eset ben ma gán jo gi szer zõ dés alap ján lét re jött
– ki al ku dott – el len szol gál ta tás nak. Az Al kot mány bí ró ság
az al kot má nyos sá gi prob lé ma el dön té sé hez el sõ ként a mû -
sor szol gál ta tá si díj ter mé sze tét (cél ját, jel le gét) vizs gál ta
meg.

A Mé dia tör vény alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a mû sor -
szol gál ta tá si díj alap ve tõ en a nye re ség ér de kelt mû sor szol -
gál ta tás hoz kap cso ló dik. Ez zel össze füg gés ben te remt a
díj fi ze tés alól ki vé telt a Mé dia tör vény 22. § (4) be kez dé se
a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó és a köz mû sor-szol gál ta -
tás te kin te té ben. A szer zõ dés alap ján tör té nõ mû sor szol -
gál ta tás kö ré ben is fenn áll a ki vé tel, a 90. § (6) be kez dé se
ki mond ja, hogy a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó
sem kö te les mû sor szol gál ta tá si dí jat fi zet ni. A mû sor szol -
gál ta tá si díj nak a nye re ség ér de kelt ség gel össze füg gõ vol -
tát erõ sí ti a Mé dia tör vény 108. § (4) be kez dé se is, amely
ki mond ja, hogy a köz mû sor-szol gál ta tó nak, ha nem ki zá -
ró lag köz szol gá la ti mû so rá nak tel je sí té se cél já ból kap cso -
ló dik há ló zat ba, mû sor szol gál ta tá si dí jat kell fi zet nie.
Meg ál la pít ha tó, hogy a Mé dia tör vény ben a mû sor szol gál -
ta tá si díj alap ve tõ en egy sé ges jog in téz mény: a tör vény
a mû sor szol gál ta tá si díj vo nat ko zá sá ban nem tesz lé nye -
ges kü lönb sé get a sze rint, hogy a díj fi ze tés mi kép pen
 keletkezik: szer zõ dés sel vagy nyil ván tar tás ba vé tel lel.
A kü lönb ség té tel a nye re ség ér de kelt ség és a köz szol gá la ti -
ság men tén ta lál ha tó, nem pe dig a jog vi szony köz jo gi
vagy ma gán jo gi jel le ge men tén. Al kot má nyos sá gi szem -
pont ból ezért ön ma gá ban kö zöm bös, hogy a mû sor szol -
gál ta tá si díj fi ze tés köz jo gi vagy ma gán jo gi (eset leg mind -
két ele met öt vö zõ) jog vi szonyt hoz-e lét re.

Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a mû sor szol gál ta tá si díj cél -
ja, fel hasz ná lá si mód ja – a kü lön bö zõ mó don meg ál la pí -
tott dí jak ese tén is – ha son ló, füg get le nül a köz jo gi vagy
ma gán jo gi jog vi szonyt ke let kez te tõ prob lé má tól. Az
 Alkotmánybíróság a Mé dia tör vény egyéb ren del ke zé sei
vizs gá la ta so rán a 46/2007. (VI. 27.) AB ha tá ro za tá ban
(a to váb bi ak ban: Abh.) már rá mu ta tott: „Ön ma gá ban az
a tény, hogy egy jog sza bály ban a kü lön bö zõ jog ágak hoz
kap cso ló dó jog in téz mé nyek ke ve red nek, nem al kot mány -
sér tõ. Emi att az Al kot mány bí ró ság nem nyil vá ní tot ta az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé be üt kö zõ nek a szo ká sos
pol gá ri jogi szank ci ó nak nem te kint he tõ, de bi zo nyos mér -
té kig pol gá ri jogi szank ció sze re pét be töl tõ köz ér de kû cél -
ra for dít ha tó bír ság in téz mé nyét sem a vá lasz adás jo gá val
kap cso la tos dön té sé ben [57/2001. (XII. 5.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 484, 505.]. A mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés
meg kö té sé re és a mû sor szol gál ta tók szank ci o ná lá sá ra
 vonatkozó sza bá lyo zás ban a pol gá ri és a köz igaz ga tá si jog 
ele me i nek együt tes al kal ma zá sa al kot má nyo san nem el fo -
gad ha tat lan.” (ABK 2007, jú ni us, 574, 585.)

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azo kat 
az in dít vá nyo kat, ame lyek a Mé dia tör vény 41. § (1) be -
kezdés m) pont já ba és 113. § (2) be kez dés be fog lalt ren -
del ke zé sek meg sem mi sí té sét azért kez de mé nyez ték, mert

azok alap ján nem dönt he tõ el a mû sor szol gál ta tá si díj fi ze -
té sé vel ke let ke zett jog vi szony ter mé sze te, s ez ál tal az
 Alkotmány 2. § (1) be kez dé sé be fog lalt jog ál la mi ság és
jog biz ton ság sé rül.

3. Az Al kot mány bí ró ság nem ál la pí tott meg al kot mány -
sér tést ön ma gá ban ami att sem, hogy a Mé dia tör vény 41. §
(1) be kez dés m) pont ja fel ha tal maz za az ORTT-t a mû hol -
das ter jesz tés sel tör té nõ mû sor szol gál ta tás ese tén a mû sor -
szol gál ta tá si díj mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra, köz zé té te -
lé re, il let ve, hogy a 113. § (2) be kez dés elõ ír ja e díj köz lé -
sét a mû sor szol gál ta tó val.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban ki fej tet te: „Az
ORTT az Al kot mány 61. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
saj tó sza bad ság ból kö vet ke zõ en egy a dön té se it ön ál ló an
hozó, ki zá ró lag az Or szág gyû lés nek fe le lõs in téz mény
[Mé dia tör vény 32. § (1) be kez dés]. A Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 
1. § (3) be kez dés b) pont ja sze rint az ORTT au to nóm
 államigazgatási szerv. Az ORTT mû kö dé sé nek költ sé ge it
nem a köz pon ti költ ség ve tés, ha nem a Mû sor szol gál ta tá si
Alap fe de zi. Az ORTT „egy sa já tos ál la mi szerv tí pus”
[1/2005. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 64, 36-37.].”
(ABK 2007. jú ni us 574, 577.] Az Al kot mány bí ró ság meg -
íté lé se sze rint az ORTT e spe ci á lis jog ál lá sá ra, to váb bá
a mû sor szol gál ta tá si díj új ra el osz tó funk ci ó já ra is te kin tet -
tel nem sér ti az Al kot mány 2. §-ában fog lalt jo gál la mi sá -
got, hogy az ORTT a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés
m) pont ja alap ján meg ha tá roz hat ja a mû sor szol gál ta tá si díj 
mér té két, s az sem, hogy a 113. § (2) be kez dés ér tel mé ben
ezt a nyil ván tar tás ba vett mû sor szol gál ta tó val köz li.

Az in dít vá nyo zók sze rint a be je len tés hez kö tött mû sor -
szol gál ta tá si díj fi ze té si kö te le zett ség az Al kot mány
61. §-ába fog lalt saj tó sza bad ság sé rel mé vel jár. Az alap -
jog-kor lá to zás al kot má nyos sá gát az Al kot mány bí ró ság az
Al kot mány 8. § (2) be kez dé se alap ján ki dol go zott szük sé -
ges sé gi-ará nyos sá gi kö ve tel mé nyek alap ján íté li meg. Az
Al kot mány bí ró ság a 30/1992. (V. 25.) AB ha tá ro za tá ban
ki fej tet te, hogy „[a]z ál lam ak kor nyúl hat az alap jog kor lá -
to zá sá nak esz kö zé hez, ha má sik alap ve tõ jog és sza bad ság
vé del me vagy ér vé nye sü lé se, il let ve egyéb al kot má nyos
ér ték vé del me más mó don nem ér he tõ el. Az alap jog kor lá -
to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz te hát ön ma gá ban nem ele -
gen dõ, hogy az má sik alap jog vagy sza bad ság vé del me
vagy egyéb al kot má nyos cél ér de ké ben tör té nik, ha nem
szük sé ges, hogy meg fe lel jen az ará nyos ság kö ve tel mé -
nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos sá ga és az en nek ér de -
ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya meg fe le lõ arány ban
le gyen egy más sal. A tör vény ho zó a kor lá to zás so rán kö te -
les az adott cél el éré sé re al kal mas leg eny hébb esz közt
 alkalmazni. Al kot mány el le nes a jog tar tal má nak kor lá to -
zá sa, ha az kény sze rí tõ ok nél kül, ön ké nye sen tör té nik,
vagy ha a kor lá to zás sú lya az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest
arány ta lan.” (ABH 1992, 167, 171.)

Az Al kot mány bí ró ság a saj tó sza bad sá got több ha tá ro -
za tá ban több szem pont ból vizs gál ta. Az elekt ro ni kus mé -
di á val kap cso la tos elsõ dön té sé ben már rá mu ta tott arra,
hogy a vé le mény nyil vá ní tá si és tá jé ko zó dá si sza bad ság
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szol gá la ta a saj tó sza bad ság ra vo nat ko zó sa já tos sá go kon
túl to váb bi fel té te le ket kö ve tel meg a rá di ó val és te le ví zi ó -
val kap cso lat ban [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, 1992,
227, 230.]. Ezek a sa já tos sá gok alap ve tõ en az elekt ro ni kus 
mé dia mû köd te té sé nek tech ni kai le he tõ sé ge i bõl ered nek
(pl. a frek ven ci ák vé ges vol ta, a mû hol das su gár zás vagy
épp a di gi tá lis mû sor ter jesz tés jel lem zõi stb.), ame lyek az
írott saj tó hoz ké pest – a saj tó sza bad ság jo gá nak ér vé nye -
sü lé sén be lül – sa já tos, csak az elekt ro ni kus mé di á ra irány -
adó fel té te lek elõ írá sá val is jár hat nak. Maga az Al kot mány 
61. § (4) be kez dé se is kü lön szól a köz szol gá la ti, il let ve
a ke res ke del mi rá di ót és te le ví zi ót érin tõ ön ál ló tör vé nyi
sza bá lyo zás ról. Így egy-egy jog in téz mény, amely az elekt -
ro ni kus saj tót érin tõ en al kot má nyos sá gi szem pont ból – az
Al kot mány 61. §-a sze rin ti saj tó sza bad sá got érin tõ en –
 elfogadható, nem biz to s, hogy az írott saj tó vo nat ko zá sá -
ban is ugyan így mi nõ sül. A je len ügy ben vizs gált mû sor -
szol gál ta tá si díj a rá di ó ra és a te le ví zi ó ra vo nat ko zó sza bá -
lyo zás rend sze ré be tar to zik, ér té ke lé se is csak e rend szer
sa já tos sá ga it fi gye lem be véve tör tén het.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a Mé dia tör -
vény 41. § (1) be kez dés m) pont já ba és a 113. § (2) be kez -
dés be fog lalt mû sor szol gál ta tá si díj fi ze té si kö te le zett ség
nem sér ti a saj tó sza bad sá got. A mé dia sza bá lyo zás Al kot -
mány ból ere dõ kö ve tel mé nye a plu rá lis tá jé koz ta tás ki ala -
kí tá sa, a mé dia egyen súly meg te rem té se. Ez po zi tív ál la mi
in téz ke dé se ket kí ván. Az ál lam nak az Al kot mány
61. §-ából és a 8. § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó in téz mény vé -
del mi kö te le zett sé ge áll fenn az elekt ro ni kus saj tót érin tõ
tá jé koz ta tá si struk tú ra te kin te té ben: adott eset ben szük sé -
ges sé vál hat olyan sza bá lyo zás, ami – a saj tó sza bad sá got
nem sért ve – az anya gi esz kö zök meg ha tá ro zá sá ról, fel -
hasz ná lá sá ról ren del ke zik az elekt ro ni kus mé dia pi a cán.
Ilyen a je len ügy ben vizs gált mû sor szol gál ta tá si díj is. Az
elekt ro ni kus mé dia kí ná la tá ban – ahogy az az Al kot mány
61. § (4) be kez dé sé ben szó sze rint is sze re pel – „köz szol -
gá la ti” és „ke res ke del mi” te le ví zi ók és rá di ók (mû so rok)
van nak je len. A Mé dia tör vény a köz szol gá la ti mû sor szol -
gál ta tó kat érin tõ en szá mos olyan kor lá to zást tar tal maz
[pl. a 24. § (1) be kez dés, amely ki mond ja, hogy a köz szol -
gá la ti mû sor szol gál ta tó nál a rek lám idõ tar ta ma egyet len
mû sor órá ban sem ha lad hat ja meg a hat per cet stb.], amely
az anya gi le he tõ ség hez való hoz zá fé rést te kint ve ked ve -
zõt le nebb, mint a ke res ke del mi adók vo nat ko zá sá ban.
Fen tebb be mu ta tás ra ke rült, hogy a mû sor szol gál ta tá si díj -
fi ze té si kö te le zett ség ki fe je zet ten a nye re ség ér de kelt
 mûsorszolgáltatáshoz kö tõ dik, a köz szol gá la ti mû sor szol -
gál ta tást nem ter he li (ha a nye re ség ér de kelt mû sor szol gál -
ta tó köz mû sort szol gál tat, ak kor an nak ará nyá ban õt sem).
A mû sor szol gál ta tá si díj a Mû sor szol gál ta tá si Alap
(a  továbbiakban: Alap) út ján meg va ló su ló új ra el osz tás
 révén az elekt ro ni kus mé di án be lül ki egyen sú lyo zó sze re -
pet tölt be: a Mé dia tör vény 77. § (3) be kez dé se ér tel mé ben
az Alap for rá sai közé tar to zik a mû sor szol gál ta tá si díj,
 annak egy ré szét – töb bek kö zött – a 78. § (1) és (2) be kez -
dés sze rint a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tók,
 valamint a köz mû sor-szol gál ta tók vissza té rí ten dõ vagy

vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sá ra, to váb bá a mû sor szol -
gál ta tók ma gyar or szá gi gyár tá sú, köz szol gá la ti mû sor szá -
mai ké szí té sé nek vissza té rí ten dõ vagy vissza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tá sá ra kell for dí ta ni. (Ez ál tal a mû sor szol gál ta -
tá si díj még a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ese tén sem
 kizárólag az ál la mi tu laj do nú frek ven cia hasz ná la tá nak
 ellenértéke.) Mind eze ket fi gye lem be véve a vizs gált tör vé -
nyi sza bá lyok ered mé nye ként a köz szol gá la ti ság pre fe rá -
lá sa al kot má nyos cél, ez ál tal a saj tó sza bad ság szük sé ges
és ará nyos kor lá to zá sá nak mi nõ sül. A mû sor szol gál ta tá si
díj mé dia pi a con be töl tött sze re pé re te kin tet tel ezen ok ból
csak szél sõ eset ben (az alap jog el le he tet le nü lé sét ered mé -
nye zõ mér té ke ese té ben) me rül het fel a saj tó sza bad ság
 alkotmányellenes kor lá to zá sa. Erre te kin tet tel az Al kot -
mány bí ró ság a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont ja
és a 113. § (2) be kez dé se meg sem mi sí té sé re irá nyu ló, az
Al kot mány 61. §-ára ala pí tott in dít ványt el uta sí tot ta.

Az in dít vá nyo zók az Al kot mány 57. § (5) be kez dés be
fog lalt jog or vos la ti jog sé rel mét is fel ve tet ték a Mé dia tör -
vény 41. § (1) be kez dés m) pont já val és a 113. § (2) be kez -
dé sé vel kap cso lat ban. A Mé dia tör vényt mó do sí tot ta a
2002. évi XX. tör vény. E tör vény 22. §-a ér tel mé ben a
 Médiatörvény VI. fe je zet 13. cím, azaz a 113. § alap ján
 eljárva az ORTT köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv nek
 minõsül, ez ál tal az ORTT ha tá ro za tá val – még pe dig a
nyil ván tar tás ba vé te li el já rás so rán a mû sor szol gál ta tá si díj 
mér té ké nek köz lé sé vel szem ben – biz to sí tot ta a bí rói utat.
Érin ti a jog or vos lat kér dé sét a mû sor ter jesz tés és a di gi tá -
lis át ál lás sza bá lya i ról szó ló 2007. évi LXXIV. tör vény,
va la mint a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi
I. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2007. évi CLIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Mé dia tör vény mód.) 8. § (1) be kez dé se
is. E ren del ke zés ki mond ja, hogy nem csak a Mé dia tör vény 
VI. fe je zet 13. címe (a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás so rán
kö zölt mû sor szol gál ta tá si díj) al kal ma zá sá ban, ha nem a
90. § (3) be kez dé sé ben (azaz a szer zõ dés alap ján meg ál la -
pí tan dó mû sor szol gál ta tá si díj jal össze füg gés ben) és a mû -
sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett jog kö vet kez mé -
nyek ér vé nye sí té se so rán az ORTT „ki zá ró lag köz igaz ga -
tá si ügy ben el já ró szerv ként jár hat el, el já rá sá ra 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 szó ló tör vényt kell al kal maz ni.” Eb ben az össze füg gés -
ben te hát az Al kot mány 57. § (5) be kez dé sé be fog lalt jog -
or vos lat hoz való jog sé rel me sem ál la pít ha tó meg. 

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti in do kok sze rint – bí rói
kez de mé nye zés alap ján és utó la gos abszt rakt nor ma kont -
roll ha tás kör ben el jár va – el uta sí tot ta a Mé dia tör vény 41. § 
(1) be kez dés m) pont ja és 113. § (2) be kez dé se al kot mány -
el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyo kat.
Mi vel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta az utó la gos abszt -
rakt nor ma kont roll ra és a bí rói kez de mé nye zés alap ján
 indult konk rét nor ma kont roll ra vo nat ko zó in dít vá nyo kat
egy ben el uta sí tot ta e ren del ke zé sek nek konk rét ügyek ben
– a Fõ vá ro si Íté lõ táb la elõtt lévõ 9.Pf.21.656/2006/4-I. szá mú 
és a 9.Pf.21.285/2005/7-I. szá mú ügy ben – tör té nõ al kal ma -
zá sa ki zá rá sá ra irá nyu ló in dít vá nyo kat is.
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IV.

1. Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem be véve az in dít vá -
nyok nak azon ki té te lét, mi sze rint a Mé dia tör vény a mû sor -
szol gál ta tá si díj mér té ke meg ál la pí tá sá nak szem pont ja it
nem tar tal maz za – úgy dön tött, hogy az Al kot mány bí ró -
ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Abtv.) 21. § (7) be kez dé se alap ján hi va tal ból foly tat el já -
rást az Abtv. 49. §-ában fog lalt ha tás kö ré ben.

Az Abtv. 49. §-a sze rint a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor,
ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár -
ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel al kot -
mány el le nes sé get idé zett elõ. Az Al kot mány bí ró ság ál lan -
dó gya kor la ta ér tel mé ben a jog al ko tó szerv jog al ko tá si
 kötelezettségének konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél -
kül is kö te les ele get ten ni, ha az al kot mány el le nes hely zet
– a jogi sza bá lyo zás irán ti igény – an nak nyo mán ál lott elõ, 
hogy az ál lam jog sza bá lyi úton avat ko zott bi zo nyos élet -
viszonyokba, és ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port ját
meg fosz tot ta al kot má nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek le he tõ -
sé gé tõl [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat ABH 1990,
83, 86.]. Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló al kot mány el le nes sé get ál la pít meg ak kor is, ha alap -
jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák
 hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat ABH 1992,
227, 231.].

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
 alkotmánysértést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott
tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat ABH 1992, 204.], ha nem
ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül az
 Alkotmányból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke -
zés hi ány zik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat ABH 1995,
108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat ABH 1997,
122, 128.].

Az Al kot mány bí ró ság át te kin tet te a Mé dia tör vény nek a
mû sor szol gál ta tá si díj ra vo nat ko zó sza bá lya it. Mint ahogy 
fön tebb is ki fej tés re ke rült, a Mé dia tör vény tar tal maz za,
hogy a mû sor szol gál ta tá si dí jat ki ál la pít hat ja meg, tar tal -
maz za a men tes sé gek kö rét, meg ál la pít ha tó a tör vény bõl
a díj cél ja, és a fel hasz ná lás ra vo nat ko zó sza bá lyok is.
Ugyan ak kor nincs ki fe je zett ren del ke zés ar ról, hogy ami -
kor az ORTT a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont -
já ba fog lalt le he tõ sé gé vel élve meg ál la pít ja a mû sor szol -
gál ta tá si díj mér té két, mi lyen szem pon to kat kö te les fi gye -
lem be ven ni, nincs sza bály arra sem, hogy a dí jat mi lyen
ke re tek kö zött ál la pít hat ja meg és mi lyen szem pon tok
alap ján tör té nik an nak mó do sí tá sa. Az Al kot mány bí ró ság
már az Abh.-ban is több ször hang sú lyoz ta, hogy a mé dia -
sza bá lyo zás a saj tó sza bad sá got köz vet le nül érin ti, ezért
„ga ran ci á lis je len tõ sé gû, hogy a mé di a ha tó ság döntés -
hozatali el já rá sa át te kint he tõ és kö vet he tõ le gyen”
(ABK 2007. jú ni us, 574, 580.). Az ORTT a Mé dia tör vény
113. § (2) be kez dés be fog lalt díj köz lé se kor [és a Mé dia -
tör vény mód. 8. §-ának kö vet kez té ben a mû sor szol gál ta tá -

si szer zõ dés hez kap cso ló dó 90. § (3) be kez dés so rán is]
köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv nek mi nõ sül.

Az Al kot mány 57. § (1) be kez dé se a bí ró ság hoz for du -
lás jo gát fo gal maz za meg. E sze rint „A Ma gyar Köz tár sa -
ság ban a bí ró ság elõtt min den ki egyen lõ, és min den ki nek
joga van ah hoz, hogy az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy
va la mely per ben a jo ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal
fel ál lí tott füg get len és pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil -
vá nos tár gya lá son bí rál ja el.” Az Al kot mány 50. § (2) be -
kez dés pe dig ki mond ja, hogy „a bí ró ság el len õr zi a köz -
igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vé nyes sé gét”. Eze ket a felada -
tait a bí ró ság csak meg fe le lõ tör vé nyi tám pon tok alap ján
tud ja el lát ni, olyan sza bá lyok ré vén, ame lyek meg ha tá roz -
zák, hogy a fe lül vizs gá lan dó köz igaz ga tá si dön tés tör vé -
nyes sé gé nek el bí rá lá sá nál mi lyen szem pon to kat kell
 figyelembe ven ni (eh hez pe dig je len ügy ben el en ged he tet -
len, hogy le gye nek sza bá lyok a mû sor szol gál ta tá si díj
 kiszámításának mód já ra). A bí rói mér le ge lés tör vé nyi sza -
bá lya i nak hi á nya miatt ugyan is ki üre se dik az Al kot mány
57. § (1) be kez dé sé be fog lalt bí ró ság hoz for du lás joga. Az
Al kot mány bí ró ság a 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat ren -
del ke zõ ré szé ben meg ál la pí tot ta: „A köz igaz ga tá si ha tá ro -
za tok tör vé nyes sé ge bí ró sá gi el len õr zé sé nek sza bá lyo zá -
sá nál al kot má nyos kö ve tel mény, hogy a bí ró ság a per be
vitt jo go kat és kö te le zett sé ge ket az Al kot mány 57. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek megfele -
lõen ér dem ben el bí rál has sa. A köz igaz ga tá si dön té si jog -
kört meg ha tá ro zó sza bály nak meg fe le lõ szem pon tot vagy
mér cét kell tar tal maz nia, amely alap ján a dön tés jog sze rû -
sé gét a bí ró ság fe lül vizs gál hat ja.” (ABH 1997, 263.)
A vonat kozó in do ko lás pe dig – töb bek kö zött – ki fej tet te:
„A köz igaz ga tá si per ben a bí ró ság nincs a köz igaz ga tá si
ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tény ál lás hoz köt ve, és a jog -
sze rû ség szem pont já ból fe lül bí rál hat ja a köz igaz ga tá si
szerv mér le ge lé sét is. Az így fel fo gott ér de mi el bí rá lás sal
nem áll  ellentétben, hogy a bí ró ság a ha tá ro za tot hozó
 hatóságot új el já rás ra uta sít ja. Azok a jog sza bá lyok, ame -
lyek ki zár ják vagy kor lá toz zák azt, hogy a bí ró ság a köz -
igaz ga tá si ha tá ro za tot fe lül vizs gál va a fen ti ek sze rint ér -
dem ben el bí rál ja a jog vi tát, el len té te sek az Al kot mány
57. § (1) be kez dé sé vel. Eb bõl az ok ból nem csu pán az a
jog sza bály le het  alkotmányellenes, amely ki fe je zet ten ki -
zár ja a jog kér dé sen túl me nõ bí rói fe lül vizs gá la tot, vagy
an nak a köz igaz ga tá si mér le ge lés sel szem ben olyan ke vés
te ret hagy, hogy az ügy meg fe le lõ al kot má nyos ga ran ci ák
kö zöt ti ér de mi „el bí rá lá sá ról” nem be szél he tünk, ha nem
az olyan jog sza bály is, amely az igaz ga tás nak kor lát lan
mér le ge lé si jo got ad ván sem mi lyen jog sze rû sé gi mér cét
nem tar tal maz a  bírói dön tés szá má ra sem.” (ABH 1997,
263, 272.)

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint je len eset ben
épp ez a hely zet állt elõ. A Mé dia tör vény a mû sor szol gál -
ta tá si díj mér té ké nek meg ha tá ro zá sa (meg vál toz ta tá sa) so -
rán az ORTT-nek olyan szé les mér le ge lé si jo got adott,
amely bõl kö vet ke zõ en a bí rói dön tés szá má ra sem mi lyen
jog sze rû sé gi mér ce nem áll ren del ke zés re. A bí ró ság csak
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ak kor tud ja be töl te ni az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott fel ada tát, ha a tör vény meg ha tá roz za azo kat 
a sza bá lyo kat, ame lye ket az ORTT kö te les fi gye lem be
ven ni a mû sor szol gál ta tá si díj mér té ké nek meg ha tá ro zá sa
so rán. El len ke zõ eset ben a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat kiüre -
sedik.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le -
nes hely zet ke let ke zett az ál tal, hogy az Or szág gyû lés
a Mé dia tör vény ben nem sza bá lyoz ta, hogy az ORTT a
41. § (1) be kez dés m) pont já ba fog lalt jo gá val élve mi lyen
szem pon tok alap ján ha tá roz za meg a mû sor szol gál ta tá si
díj mér té két, azaz nem sza bá lyoz ta a mû sor szol gál ta tá si
díj meg ál la pí tá sá nak mód ját, mó do sí tá sá nak fel té te le it.
A mû sor szol gál ta tá si díj meg ál la pí tá sán túli szem pont a
köz szol gá la ti mû so rok ará nya i nak vagy a ma gyar nyel ven
gyár tott mû so rok je len lé té nek fi gye lem be vé te le, hi szen az
ará nyok (szá za lé kok) is az ál ta lá nos díj mér té ke alap ján
ke rül nek meg ha tá ro zás ra, ami nem vál toz tat azon a
 tényen, hogy az ál ta lá nos mû sor szol gál ta tá si díj mér té ké -
nek meg ál la pí tá sá ra nincs tör vé nyi sza bály. Az Al kot -
mány bí ró ság te hát nem az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott
tör vé nyi ren del ke zé sek al kot mány el le nes sé gét ál la pí tot ta
meg, ha nem az ah hoz kap cso ló dó ga ran ci ák hi á nya miatt
elõ állt al kot mány el le nes hely ze tet. Az al kot mány el le nes
hely zet az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé nek sé rel me,
azaz a bí ró ság hoz for du lás jo gá hoz kap cso ló dó ga ran ci ák
hi á nya alap ján áll fenn.

Az Abtv. 49. § (1) be kez dé se ér tel mé ben, ha az Al kot -
mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le -
nes sé get ál la pít meg, ak kor a mu lasz tást el kö ve tõ szer vet
– ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel hív ja fel ada tá nak tel je sí té -
sé re. Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ja az Or szág gyû lést,
hogy sza bá lyo zá si kö te le zett sé gé nek 2008. de cem ber
31-ig te gyen ele get. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sé bõl ere dõ jog biz ton ság ra te kin tet tel kel -
lõ idõt kí vánt biz to sí ta ni a jog al ko tó nak az Al kot mánnyal
össz hang ban lévõ sza bá lyok meg ho za ta lá ra.

2. Az in dít vá nyo zók ki egé szí tõ be ad vá nya ik ban az
 Emberi Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye 10. cik ké ben fog lalt
vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság gal is el len té tes nek tar tot -
ták a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont ját, és 113. § 
(2) be kez dé sét. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § c) pont ja az
Al kot mány bí ró ság nak kü lön ha tás kört biz to sít jog sza bály, 
va la mint az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze nemzet -
közi szer zõ dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra. Ezt a vizs gá la -
tot azon ban az Abtv. ér tel mé ben nem kez de mé nyez he ti
bár ki. Az Abtv. 21. § (3) be kez dé se sze rint e ha tás kör ben
in dít vá nyo zás ra jo go sult: a) az Or szág gyû lés, an nak
 állandó bi zott sá ga vagy bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ,
b) a köz tár sa sá gi el nök, c) a Kor mány vagy an nak tag ja,
d) az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke, e) a Leg fel sõbb Bí ró -
ság el nö ke, f) a leg fõbb ügyész. Az in dít vá nyo zó nem
 tartozik az Abtv.-ben fel so rolt in dít vá nyo zás ra jo go sul tak
közé. Az Ügy rend 29. § c) pont ja sze rint az Alkotmány -

bíróság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó,
hogy az el já rás in dít vá nyo zá sá ra az in dít vá nyo zó nak nincs 
jo go sult sá ga, ezért az Al kot mány bí ró ság a nem zet kö zi
szer zõ dés be üt kö zés vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyo kat
vissza uta sí tot ta.

3. Több in dít vá nyo zó is fel ve tet te, hogy az ORTT-nek
a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés m) pont ja alap ján
 hozott ha tá ro za tai va ló já ban jogi nor mák, s mint ilye nek
al kot má nyos sá gi vizs gá lat alá von ha tók. Ez alap ján kér ték 
meg sem mi sí te ni a 262/1997. (XI. 6.) ORTT ha tá ro za tot és
az ezt mó do sí tó 464/2002. (III. 7.) ORTT ha tá ro za tot.

Az Al kot mány bí ró ság a fön ti ek ben – ko ráb bi dön té se i re 
utal va – meg ál la pí tot ta, hogy az ORTT „egy sa já tos ál la mi 
szerv tí pus”. A Mé dia tör vény 32. § (1) be kez dé se sze rint az 
ORTT az Or szág gyû lés fel ügye le te alatt álló, ön ál ló jogi
sze mély; a Mé dia tör vény 31. § (1) be kez dé se pe dig az
ORTT fel ada ta i nak ál ta lá nos meg ha tá ro zá sa kö zött em lí ti
a mû sor szol gál ta tók pi ac ra lé pé sé nek elõ se gí té sét, a tá jé -
koz ta tá si mo no pó li u mok lét re jöt té nek meg aka dá lyo zá sát,
a mû sor szol gál ta tók füg get len sé gé nek vé del mét. Az
 Alkotmánybíróság meg íté lé se sze rint az ORTT sa já tos
jogi stá tu szá ból is ered, hogy a Mé dia tör vény fel ha tal maz -
za a mû sor szol gál ta tá si díj mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra,
eb bõl azon ban még nem kö vet ke zik, hogy az erre vonat -
kozó dön té sét jogi nor má nak kell te kin te ni. A Mé dia tör -
vény 41. § (1) be kez dés m) pont ja az ORTT fel ada tai közé
so rol ja a mû sor szol gál ta tá si díj meg ha tá ro zá sát is. A mû -
sor szol gál ta tá si dí jat meg ál la pí tó ORTT ha tá ro za tok
 különbözõ mû sor szol gál ta tá si „díj kép le te ket” tar tal maz -
nak. Fi gye lem be ve szik, hogy or szá gos vagy kör ze ti mû -
sor szol gál ta tók ról van-e szó, eze ken be lül kü lön bö zõ
szem pon to kat (az el lát ha tó la kos ság köre, a mû sor idõ,
a ver seny hely zet stb.) ér vé nye sí te nek, il let ve a „díj kép let”
tar tal maz za a Mé dia tör vény ben ki fe je zés re jutó azon
 tényezõt, hogy a köz szol gá la ti mû sor szá mok, il let ve a
 magyar nyel ven gyár tott mû so rok ará nyá hoz ké pest a mû -
sor szol gál ta tá si díj csök ken. Az Al kot mány bí ró ság je len
ha tá ro za tá ban mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el -
le nes sé get ál la pí tott meg a te kin tet ben, hogy a mû sor szol -
gál ta tá si díj mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor az ORTT meg -
fe le lõ tör vé nyi kor lát nél kül jár el, az összeg sze rû ség (azaz 
a ki in du ló pont) te kin te té ben épp úgy nincs tör vé nyi sza -
bály, mint a mó do sí tás, meg vál toz ta tás vo nat ko zá sá ban,
ezért az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy a szem pont -
rend szer egé szét (a mér ték meg ál la pí tá sá nak pon tos mód -
ját) tör vény nek kell meg ha tá roz nia. Ugyan ak kor az is
meg ál la pít ha tó, hogy a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés
m) pont ja alap ján meg ho zott ha tá ro zat (a kü lön bö zõ tí pu sú 
mû sor szol gál ta tók ra meg ál la pí tott díj kép let) nem te kint -
he tõ nor ma tív tar tal mú dön tés nek, mi vel ab ban az ORTT
– mint egy a mû sor szol gál ta tá si díj meg ál la pí tá si el já rás
 további sza ka szá ra irány adó an – szá mí tá si mó do kat ha tá -
roz meg. Mind ez ki fe lé, a kü lön bö zõ mû sor szol gál ta tók
felé kö te le zõ vé ak kor vá lik, ha a Mé dia tör vény 113. §
(2) be kez dé se sze rint az ORTT köz li a mû sor szol gál ta tá si
dí jat (vagy – szer zõ dé ses mû sor szol gál ta tó ese tén – a
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 Médiatörvény 90. § (3) be kez dés alap ján az meg ál la pí tás ra 
ke rül.) Az ORTT-nek a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dés
m) pont ja sze rint ki ad ha tó ha tá ro za ta egye di köz igaz ga tá si 
dön tés: meg ha tá roz za a mû sor szol gál ta tás dí já nak mér té -
két.

Az Al kot mány 32/A. § (1) be kez dé se sze rint az Al kot -
mány bí ró ság fe lül vizs gál ja a jog sza bá lyok al kot má nyos -
sá gát, az Abtv. 1. § b) pont ja alap ján pe dig az Al kot mány -
bí ró ság ha tás kö ré be a jog sza bály, va la mint az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö ze al kot mány el le nes sé gé nek utó la -
gos vizs gá la ta tar to zik. E ren del ke zé sek alap ján nincs
 hatásköre az Al kot mány bí ró ság nak az – in dít vá nyo zók
 által kért – 262/1997. (XI. 6.) ORTT ha tá ro zat és az ezt
mó do sí tó 464/2002. (III. 7.) ORTT ha tá ro zat fe lül vizs gá -
la tá ra. Az Ügy rend 29. § b) pont ja ér tel mé ben az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha megállapít -
ható, hogy az el já rás ra nincs ha tás kö re. Erre te kin tet tel a
je lölt ORTT ha tá ro za tok al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat az Al kot mány -
bí ró ság vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del -
te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügyszám: 314/B/2004.

Dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. és
2. pont já val, va la mint az ezen pon tok kal kap cso la tos in do -
ko lás sal. Ál lás pon tom sze rint az in dít vá nyok nak e ré sze ik -
ben helyt kel lett vol na adni, és a Mé dia tör vény 41. §
(1) be kez dé sé nek m) pont ját, va la mint 113. § (2) be kez dé -
sét meg kel lett vol na sem mi sí te ni, fi gye lem mel arra, hogy
a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez dé sé nek m) pont ja sér ti az

Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét, 113. § (2) be kez dé se pe dig
az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé be üt kö zik.

1. Az in dít vá nyo zók sé rel mez ték, hogy az ORTT a
 Médiatörvény 41. § (1) be kez dés m) pont ja alap ján „a tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel té tel rend szer nél kü li díjmeg -
állapítás bár mi kor, bár mi lyen tar ta lom mal meg vál toz tat -
ha tó”. Ez ál lás pont juk sze rint sér ti a „jog ál la mi ság ré szét
ké pe zõ jog biz ton sá got.”

Az Al kot mány bí ró ság 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro za tá -
ban ki fej tet te, hogy „[a]z Al kot mány 2. § (1) be kez dé se
sze rint: »a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti kus
jog ál lam.« Az Al kot mány bí ró ság több ko ráb bi dön té sé ben 
hang sú lyoz ta: a jog ál la mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel mé -
nye, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek a jog ál tal
meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál -
la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra
meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo zott kor lá -
tok kö zött fej tik ki te vé keny sé gü ket. [56/1991. (XI. 8.) AB 
ha tá ro zat, ABH 1991, 454, 456.] Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la tá ban e jog ál la mi ság ból fa ka dó al kot má nyos kö -
ve tel ményt kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tet te a köz ha ta lom -
mal ren del ke zõ szer vek mû kö dé sé re vo nat ko zó an (...)
[pl. 8/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 51.;
36/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 207.].”
(ABH 1999, 52, 61.)

Az ORTT a kér dé ses mû sor szol gál ta tá si díj mér té két
 saját diszk re ci o ná lis jog kö ré ben ha tá roz za meg, sem a
dön tés tar tal má ra, sem a meg ho za tal mód já ra néz ve a tör -
vény nem tar tal maz to váb bi elõ írást. Az ORTT-nek a mû -
sor szol gál ta tá si díj mér té két meg ha tá ro zó dön té se és el já -
rá sa nem mi nõ sít he tõ a jog ál tal meg ál la pí tott mû kö dé si
rend ben tör té nõ, ki szá mít ha tó te vé keny ség nek. Mind ezek
miatt ál lás pon tom sze rint a Mé dia tör vény 41. § (1) be kez -
dé sé nek m) pont ja az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé be
 ütközik. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság nak ezt a
jog sza bály he lyet meg kel lett vol na sem mi sí te nie.

2. Vé le mé nyem sze rint a Mé dia tör vény 113. § (2) be -
kez dé se a 41. § (1) be kez dés m) pont já val együtt ér tel mez -
ve al kot mány el le nes, az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt bí ró ság hoz for du lás jo gát sér ti.

A Mé dia tör vény 113. § (2) be kez dé se alap ján ho zott, az
egyes mû sor szol gál ta tók ál tal fi ze ten dõ mûsorszolgálta -
tási díj konk rét össze gét köz lõ ha tá ro zat – 2002. ok tó -
ber 15. nap ja óta ha tá lyos 136. § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben – köz igaz ga tá si ha tá ro zat nak mi nõ sül, és azt bí ró ság
elõtt köz igaz ga tá si per ben meg le het tá mad ni. A Mé dia tör -
vény 113. § (2) be kez dé se alap ján ho zott ha tá ro za tot az
ORTT ki zá ró lag ugyan ezen tör vény 41. § (1) be kez dés
m) pont já nak ke re tei kö zött al kot ja meg, sem mi lyen más
tör vé nyi sza bály, meg kö tés nem vo nat ko zik a mû sor szol -
gál ta tá si díj mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra. A 41. § (1) be -
kez dés m) pont ja alap ján azon ban ép pen maga az ORTT
al kot ja meg azo kat a ke re te ket, ame lye ken be lül a 113. §
(2) be kez dé se sze rint kö zölt mû sor szol gál ta tá si díj össze -
ge ket ki kal ku lál ja. Az ORTT te hát szint e tel jes mér ték ben
»sza bad ke zet kap va«, a sa ját maga ál tal ki dol go zott irány -
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vo na lak men tén hoz za meg köz igaz ga tá si ha tá ro zat nak
mi nõ sü lõ dön té se it.

Az Al kot mány bí ró ság 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro za tá -
ban a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá -
nak in téz mé nyét és a bí ró ság hoz for du lás jo gát együtt
 értelmezve rá mu ta tott arra, hogy „az el já rá si ga ran ci ák tel -
je se dé sé hez ön ma gá ban a bí rói út meg lé te nem ele gen dõ;
az Al kot mány ál tal meg kö ve telt ha té kony jog vé de lem
meg lé te at tól függ, hogy a bí ró ság mit vizs gál hat fe lül.
(...). A köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vé nyes sé gé nek bí rói
el len õr zé se te hát al kot má nyo san nem kor lá to zód hat a for -
má lis jog sze rû ség vizs gá la tá ra. (...) Azok a jog sza bá lyok,
ame lyek ki zár ják vagy kor lá toz zák azt, hogy a bí ró ság a
köz igaz ga tá si ha tá ro za tot fe lül vizs gál va a fen ti ek sze rint
ér dem ben el bí rál ja a jog vi tát, el len té te sek az Al kot mány
57. § (1) be kez dé sé vel. Eb bõl az ok ból nem csu pán az
a jog sza bály le het al kot mány el le nes, amely ki fe je zet ten
ki zár ja a jog kér dé sen túl me nõ bí rói fe lül vizs gá la tot, vagy
an nak a köz igaz ga tá si mér le ge lés sel szem ben olyan ke vés
te ret hagy, hogy az ügy meg fe le lõ al kot má nyos ga ran ci ák
kö zöt ti ér de mi »el bí rá lá sá ról« nem be szél he tünk, ha nem
az olyan jog sza bály is, amely az igaz ga tás nak kor lát lan
mér le ge lé si jo got ad ván sem mi lyen jog sze rû sé gi mér cét
nem tar tal maz a bí rói dön tés szá má ra sem.” (ABH 1997,
263, 272.)

Ál lás pon tom sze rint a ki zá ró lag a Mé dia tör vény 41. §
(1) be kez dés m) pont já ban fog lalt „bi an kó” fel ha tal ma zás
alap ján az ORTT ál tal ki dol go zott mû sor szol gál ta tá si díj -
táb la ke re tei kö zött a 113. § (2) be kez dé se ér tel mé ben
meg ho zott ha tá ro zat olyan szé les körû mér le ge lé si jo got
– lé nye gé ben diszk re ci o ná lis jog kört – ad az ORTT-nek,
amely ki üre sí ti a bí ró ság hoz for du lás jo gát, el le he tet le ní ti
az ér de mi bí rói fe lül vizs gá la tot, és így a 113. § (2) be kez -
dé se az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé ben fog lalt alap jog
sé rel mét ered mé nye zi. Mind ezek alap ján az Alkotmány -
bíróságnak vé le mé nyem sze rint a Mé dia tör vény 113. §
(2) be kez dé sét az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé nek sé rel -
me miatt meg kel lett vol na sem mi sí te nie.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
16/2008. (IV. 8.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel
Köztársaság Kormánya között a kulturális intézetek
mûködésérõl szóló Egyezmény szövegének végleges

megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti

ha tás kö röm ben el jár va, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. fel ha tal ma zom az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a
kul tu rá lis in té ze tek mû kö dé sé rõl szó ló Egyez mény be mu -
ta tott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ –
vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés szö -
ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma -
zá si ok ira tot adja ki;

3. fel hí vom az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
szer zõ dés ki hir de té sé rõl szó ló kor mány ren de let ter ve ze tét
a szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en
ha la dék ta la nul ter jessze a Kor mány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
15/2008. (IV. 8.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Litván Köztársaság Kormánya között
az egymás nevében a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében

diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös eljárásról  szóló, Vilniusban,

2007. november 20-án aláírt Megállapodás
kihirdetésérõl  szóló 2007. évi CLXXVIII. tör vény

2–3.  §-ának hatálybalépésérõl

A 2007. évi CLXXVIII. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny
2007. de cem ber 28-ai szá má ban ki hir de tett a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és a Lit ván Köz tár sa ság Kor má nya
 között az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la -
mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és
kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról
 szóló, Vil ni us ban, 2007. no vem ber 20-án alá írt Meg ál la -
po dás 5. cik ke sze rint a Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip -
lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la -
po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges, nem ze ti jo guk ban
fog lalt fel té te le ket tel je sí tet ték.

2008/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3021



A Meg ál la po dás 5. cik ke sze rin ti ér te sí tés re 2008. már -
ci us 28-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi
CLXXVIII. tör vény 5.  § (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lit ván Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok
 kiadásában, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben

dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö -
nös el já rás ról  szóló, Vil ni us ban, 2007. no vem ber 20-án
alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló, 2007. évi
CLXXVIII. tör vény 2–3.  §-ai 2008. áp ri lis 1-jén, azaz ket -
tõ ezer-nyolc áp ri lis el se jén ha tály ba lép tek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igazgatóság
(1052 Bu da pest V., Vá ros ház utca 7.)

h  i  r  d  e  t  m  é  n  y  e

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és
a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9. § (1) be kez dé se sze rint

n  y  i  l  v  á  n  o  s    s  o  r  s  o  l  á  s  t

tart a Du na men ti (Göd) Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát ké pe zõ föld rész le tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Du na men ti (Göd) Szö vet ke ze tet érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény alap ján
meg ha tá ro zott rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2624 Szo ko lya, Fõ u. 16., Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2008. má jus 21., 10.00 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Göd

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

013/3 szán tó 0,0116 0,30 0,30 Ve ze ték jog

041/25 szán tó 0,0383 1,00 1,00  

Település: Ipoly da másd

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

07 szán tó 8,5115 198,59 78,63 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

09 szán tó 1,8451 38,56 16,27 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

026/6 szán tó 0,1345 0,89 0,89 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

026/8 gyep (le ge lõ) 0,6519 2,02 2,02 Vé dett te rü let, Tör té -
ne ti-ré gé sze ti jell.
véd. ter.

026/33 szán tó, já rá si
min ta tér

0,0183 0,27 0,27 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

034/2 gyep (le ge lõ) 0,1097 0,34 0,34 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/3 gyep (le ge lõ) 0,0493 0,15 0,15 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/4 gyep (le ge lõ) 0,0349 0,11 0,11 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/7 gyep (le ge lõ) 0,0378 0,12 0,12 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/8 gyep (le ge lõ) 0,3071 0,95 0,95 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/9 gyep (le ge lõ) 0,0421 0,13 0,13 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/10 gyep (le ge lõ) 0,0856 0,27 0,27 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/11 gyep (le ge lõ) 0,1036 0,32 0,32 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/12 gyep (le ge lõ) 0,0259 0,08 0,08 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/13 gyep (le ge lõ) 0,1500 0,47 0,47 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/45 gyep (le ge lõ) 0,0406 0,13 0,13 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

034/57 gyep (le ge lõ) 0,0899 0,28 0,28 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

053/1 szán tó 1,8048 50,17 50,17  

053/5 szán tó 1,6334 45,41 45,41  

053/52 szán tó 0,2469 5,16 5,16  

053/69 szán tó 0,1952 5,43 5,43  

053/71 szán tó 0,5819 12,16 12,16  

056/27 szán tó 8,8054 171,83 171,83  

067/2 gyep (le ge lõ) 0,0985 0,31 0,31 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

067/3 gyep (le ge lõ) 0,1205 0,37 0,37 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

067/4 gyep (le ge lõ) 0,0709 0,22 0,22 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

067/8 gyep (le ge lõ) 0,1079 0,33 0,33 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

0103 gyep (le ge lõ) 0,1032 0,20 0,20 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

Település: Kós pal lag

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

035/15 szõ lõ 0,0399 0,69 0,69  

035/16 gyep (le ge lõ) 0,3399 0,65 0,65  

035/17 szõ lõ 0,0788 1,37 1,37  

035/19 szõ lõ 0,0097 0,17 0,17  
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

035/21 gyü möl csös 0,1108 1,73 1,73  

035/22 szõ lõ 0,1119 1,95 1,95  

035/25 gyü möl csös 0,1083 1,69 1,52  

035/26 szõ lõ 0,0709 1,23 1,23  

035/29 szõ lõ 0,0593 1,03 1,03  

035/48 szán tó 0,0208 0,18 0,18  

035/49 szán tó 0,0626 0,54 0,54  

035/55 gyep (le ge lõ) 0,0435 0,08 0,08  

035/80 gyü möl csös 0,0344 0,54 0,54  

082/4 szõ lõ 0,0155 0,27 0,27  

084/35 szán tó 0,0772 0,67 0,67  

084/38 szán tó 9,6234 83,72 3,13  

0213/23 szán tó 0,0320 0,17 0,17  

0213/24 szán tó 0,1536 0,80 0,80  

0213/26 szán tó 0,0299 0,16 0,16  

0213/28 gyep (le ge lõ) 0,0324 0,06 0,06  

0213/29 gyep (le ge lõ) 0,0263 0,05 0,05  

0213/30 gyep (le ge lõ) 0,0259 0,05 0,05  

0213/32 gyep (le ge lõ) 0,0234 0,04 0,04  

0213/33 gyep (le ge lõ) 0,0288 0,05 0,05  

0213/34 gyep (le ge lõ) 0,0284 0,05 0,05  

0213/35 gyep (le ge lõ) 0,0363 0,07 0,07  

0213/41 gyep (le ge lõ) 0,0263 0,05 0,05  

0213/42 gyep (le ge lõ) 0,0572 0,11 0,11  

0213/44 gyep (le ge lõ) 0,0259 0,05 0,05  

0213/45 gyep (le ge lõ) 0,0392 0,07 0,07  

0213/46 gyep (le ge lõ) 0,0345 0,07 0,07  

0213/47 gyep (le ge lõ) 0,0457 0,09 0,09  

0213/48 gyep (le ge lõ) 0,0227 0,04 0,04  

0213/50 gyep (le ge lõ) 0,1118 0,21 0,21  

0215/5 szõ lõ 0,0403 0,70 0,70  

Település: Má ri a noszt ra

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

016/2 gyep (le ge lõ), szán tó 29,5023 238,52 55,78 vé dett épü let rész

031 gyep (le ge lõ) 0,9082 7,27 3,61 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

0196/2 gyep (le ge lõ) 0,0674 0,13 0,13

0207 szán tó 1,0107 12,33 0,60 Ve ze ték jog

0266/1 gyü möl csös 5,5093 129,47 129,47 Bá nya szolg. jog.

0270/2 gyep (rét) 0,0619 0,77 0,77

0274/4 gyü möl csös 0,2877 6,76 6,76 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

0274/40 szán tó 0,713 12,41 12,41 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0274/42 szán tó 1,6529 28,76 1,45 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

1048 kert 0,0140- 0,22 0,22

1054 kert 0,0068 0,11 0,11

1149 kert 0,0180- 0,28 0,28

1231 szõ lõ 0,0252 0,70 0,70

Település: Nagy ma ros

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0368/2 gyü möl csös 0,1208 2,84 2,84 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

Település: Szob

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

039/5 szán tó 0,0113 0,24 0,24  

070/156 szán tó, gyü möl csös,
erdõ

15,0196 309,22 146,82  

079/1 szán tó 0,7984 11,82 11,82  

080/28 szán tó 0,0869 2,42 2,42  

080/36 szán tó, gyep (rét) 3,7865 99,86 84,34  

080/39 szán tó 4,5979 128,73 55,71  

083/23 szán tó 0,6630 13,86 13,86  

083/32 szán tó 0,3684 5,45 5,45  

0113/13 szán tó, erdõ 5,9705 63,00 1,24  

0124/4 erdõ 16,2345 84,43 2,62  

0167/3 gyep (rét) 0,1512 1,57 1,57  

0183/8 szõ lõ 0,0765 2,79 2,79  

0195/6 erdõ 0,1693 0,71 0,71  

Település: Szo ko lya

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

04/17 szán tó 0,1652 5,75 5,75  

04/42 szán tó 13,1471 457,52 107,92  

04/59 szán tó 6,8972 240,02 67,24 Kár pót lás

06/4 szán tó 0,0240 0,58 0,58  

06/7 szán tó 1,0639 25,85 25,85  

06/21 szán tó 1,0300 25,03 0,53  

013/1 gyep (rét) 2,2728 41,36 18,87  

048/16 szán tó 1,1183 12,48 12,48  

058/4 szõ lõ 0,0658 1,83 1,83  

070/1 szán tó 6,116 53,21 20,05  

072/20 szán tó 0,219 1,14 1,14 Bá nya szol gal mi jog

080/9 szán tó 5,3700 93,44 93,44  
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

097/20 szán tó 0,4569 7,95 0,53  

097/22 szán tó 0,8873 15,45 0,79  

097/36 szán tó 10,9438 190,42 155,94 Bá nya szol gal mi jog

097/39 szán tó 11,1878 194,67 188,02  

0117/15 erdõ 0,0955 0,70 0,70 Kár pót lás

0117/18 erdõ 0,5476 4,00 4,00  

0192 erdõ 0,0910 0,54 0,54 Bá nya szolgalmi jog

0239/8 szán tó 0,3772 1,96 1,96  

0239/9 szán tó 0,1590 0,83 0,83  

0266/38 szán tó 0,2536 1,32 1,32  

0319/2 szán tó 0,8484 7,38 7,38  

0344/3 szõ lõ 0,0205 1,00 1,00  

0354/15 gyü möl csös 0,1485 2,32 2,32  

0371/77 szõ lõ 0,0460 2,24 1,76  

0371/78 gyü möl csös 0,0952 2,24 2,24  

0371/101 gyü möl csös 0,2251 5,29 5,29  

0371/119 szõ lõ, szán tó 0,1558 5,20 5,20  

0371/124 szán tó 0,1742 2,13 2,13  

0371/128 szán tó 0,1776 2,17 0,10  

0371/134 szõ lõ 0,0803 3,91 0,29  

0371/135 szõ lõ 0,1643 8,00 8,00  

0371/137 gyü möl csös 0,2244 5,27 4,18  

0371/139 szán tó 0,0909 0,79 0,79  

0371/150 szán tó, gyep (le ge lõ) 0,4438 2,64 2,64  

0413/2 erdõ 0,1079 0,79 0,79 Du na– I poly Nem ze ti
Park vé dett te rü let

Település: Ve rõ ce

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

046/15 gyep (le ge lõ) 0,0749 0,18 0,18  

046/29 gyep (le ge lõ) 0,0582 0,14 0,14  

049/2 gyep (rét) 0,9346 30,84 30,84  

054/1 gyep (rét) 3,2382 106,86 1,15  

0111/2 szán tó 0,6843 17,86 17,86  

0112/3 erdõ 159,9715 671,88 3,49 Ve ze ték jog,
bá nya szol gal mi jog

6304 gyep (rét) 0,3305 5,75 2,35  

6323/1 gyep (rét) 0,3431 5,97 1,19  

6561/2 erdõ 0,0032 0,01 0,01  

7040/3 kert 0,0179 0,50 0,50  

9007 kert 0,0066 0,25 0,25  

9009/1 gyep (le ge lõ) 0,0152 0,06 0,06  

9069 erdõ 0,0797 0,33 0,33  

9075 szõ lõ, gyep (le ge lõ) 0,4708 14,10 9,00  
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Település: Ze be gény

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let

(ha)
Összes AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0103/5 szán tó 0,0095 0,17 0,17  

0113/3 erdõ, gyep (le ge lõ) 10,6148 75,70 34,27  

0122/52 szán tó 0,0327 0,08 0,08  

0122/53 szán tó 0,0331 0,08 0,08  

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.
A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ 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 a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.
A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel -

tet he ti ma gát.
Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti, vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán

be lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
k ö z l e m é n y e

A Közi gaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig kö zzé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek sorszámát
teszi közzé.
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485077C
227460G
560558H
891127E
634523C
383875E
258684D
037849G
417676H
349651F
827368G
589752A
101586C
450039D
498381D
915014D
568446F
457338E
588978F
840107H
636584C
026881B
214506E
668233H
438722A
349648C

485818B
284348H
818749C
387882C
369159C
096234G
926853G
704308E
229479D
747935C
267012C
370194G
453540C
781539A
337360F
511004H
947271H
411869F
958051E
821007G
061918B
943974E
614936C
212958E
244179E
787268C

945953D
314392C
079424H
269915G
344942F
370127A
727936G
825467E
349487H
067632A
880892D
642744C
686049F
669848B
823148C
685928F
000177E
084401B
686012G
539758E
741617E
669934H
526355C
038395E
115468F
464137D

512940E
961090E
361573C
465959A
604118F
140028C
288437H
588784H
742909B
282377D
729930A
911032A
222429G
050782D
375404F
174716B
075194E
169603D
776399C
506689E
684380G
089561C
196109E
667519F
794636H
182262A

231804E
019817H
288239F
755166D
847706E
639855B
508946C
072159D
454545A
741273B
305258A
904121E
302947F
355992B
653172C
806747H
465470G
679875F
946802G
584806H
609544A
796524D
012695A
710225G
746564C
463878F

236588D
236454D
515194C
876983E
756883D
447962C
197142H
147361E
334193E
191222D
134793F
792376G
888497A
777504F
818654D
191358F
913424A
274357B
574343A
166187B
650475G
507057B
275607H
329094A
633103E
293356G
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630564A
481225D
589459B
216800C
429352G
782166B
687798F
126896H
400084E
568672A
788928E

419819D
643508E
874635F
538556G
164611F
995128B
897588H
107972D
907483G
480271D
663142G

903102A
055870F
913733A
930207H
691737C
139638D
827458C
919255F
692853A
385892C
573976F

132847F
019382L
293241F
852281B
444158A
969798B
686372E
075162H
755791F
059323D
787320D

032988G
383047D
206461C
378881C
219510G
290547F
956322B
914222G
852065E
852168E
470738H

620564H

802060B

672020C

825547G

156392A

756336A

020089G

479877F

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó 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 de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  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: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 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 ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.1045 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
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. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.1045 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.




