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III. Kormány rendeletek

A Kormány
245/2008. (X. 10.) Korm.

ren de le te

a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si
és gaz dál ko dá si te vé keny sé gé rõl szó ló

282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
szó ló 1997. évi LXXXII. tör vény 134. § (1) be kez dé sé nek
h) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a
68. § (2) be kez dé sé re, az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a Kor -
mány a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé rõl a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si
te vé keny sé gé rõl szó ló 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 
34. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„34. § A vá laszt ha tó port fó li ós rend szer mû köd te té se
so rán az e ren de let 2/A. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott mi ni má lis be fek te té si ará nyok nak (rész vé nyek, rész -
vény be fek te té sen ala pu ló be fek te té si inst ru men tu mok)
leg ké sõbb 2011. jú ni us 30-áig kell ele get ten ni.”

2. §

(1) Ez a ren de let 2008. ok tó ber 13-án lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály balé pé sét kö ve tõ 5. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
246/2008. (X. 10.) Korm.

ren de le te

egyes, a szám vi te li tör vény hez kap cso ló dó
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról

A szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Tv.) 178. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a hi tel in té ze tek, va la mint a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok, to váb bá a be fek te té si vál lal ko zá sok

éves be szá mo ló ké szí té sé nek és az azt alá tá masz tó könyv -
ve ze tés nek a pénz ügyi szol gál ta tás ból, a be fek te té si szol -
gál ta tás ból, va la mint a hi tel in té ze tek, a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok és a be fek te té si vál lal ko zá sok in for má ció szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gé bõl ere dõ sa já tos sá ga i ra te kin tet tel a
Kor mány – a Ma gyar Nem ze ti Bank (a to váb bi ak ban:
MNB) elõ ze tes vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1. §

A hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok éves
 beszámoló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek
sa já tos sá ga i ról szó ló 250/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
a 16. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ cím mel és 16/A. §-sal egé -
szül ki:

„Sa já tos szál lí tá sos repo ügy le tek el szá mo lá sa

16/A. § (1) Sa já tos szál lí tá sos repo ügy let nek mi nõ sül
az olyan szál lí tá sos repo ügy let, amely meg fe lel az aláb bi
fel té te lek nek:

a) az ér ték pa pír el adá si ára a pi a ci ér té ké vel össz hang -
ban ke rül meg ha tá ro zás ra,

b) az ér ték pa pír el adá si ára és vissza vá sár lá si ára kö zöt ti 
kü lön bö zet meg fe lel a köl csön után re á li san fel szá mít ha tó
ka mat nak,

c) az ügy let fu tam ide je alatt a re po ba vevõ ál tal az ér ték -
pa pír után fel vett ka mat, ho zam a re po ba adót il le ti meg,
an nak össze gét ré szé re meg kell fi zet ni, vagy a vissza vá -
sár lá si árba kell azt be szá mí ta ni,

d) az ügy let fu tam ide je nem ha lad ja meg az egy évet.
(2) A sa já tos szál lí tá sos repo ügy le tet az óva dé ki repo

ügy le tek re vo nat ko zó szám vi te li sza bá lyok sze rint kell el -
szá mol ni a fe lek nél.

(3) A re po ba adó nál a mér leg ben az ér ték pa pí rok kö zött
kü lön kell ki mu tat ni a sa já tos szál lí tá sos re po ba adott ér -
ték pa pí rok ér té két.

(4) A re po ba ve võ nél a fu tam idõ alatt a 0. Nyil ván tar tá si 
szám lák szám la osz tály ban el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar -
ta ni a sa já tos szál lí tá sos re po ba vett ér ték pa pí ro kat, és azo -
kat az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben be kell
mu tat ni.

(5) Ha a fu tam idõ alatt 
a) a fe lek va la me lyi ke csõd el já rás, fel szá mo lá si el já rás,

vég el szá mo lá si el já rás, vég re haj tá si el já rás, il let ve egyéb,
jog sza bály sze rin ti fi ze tés kép te len sé gi el já rás alá ke rül,
 illetve

b) va la mely fél nem tel je sí ti a szer zõ dés bõl adó dó an
fenn ál ló kö te le zett sé gét,
ak kor a fe lek kö zöt ti szer zõ dés sze rint az ügy le tet le kell
zár ni, vagy az ere de ti ügy let adás vé tel ként tör té nõ el szá -
mo lá sá val vagy a vissza vá sár lá si ügy let elõ re ho zott el szá -
mo lá sá val.

(6) Ha a re po ba vevõ az ér ték pa pírt har ma dik fél re át ru -
ház za, vagy egyéb ügy le té hez fe de zet ként fel aján lot ta és
az fe de zet ként be vo nás ra ke rül, vagy har ma dik fél ré szé re
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köl csön be adja, il let ve egyéb ügy let ke re té ben har ma dik
fél re át ru ház za, ak kor az ér ték pa pír el len ér té két a re po ba
adó val szem be ni kö te le zett ség ként kell fel ven ni.

(7) A (6) be kez dés ese té ben a fu tam idõ vé gén tör té nõ
vissza szol gál ta tás ér de ké ben be szer zett ér ték pa pírt a re po -
ba adó val szem be ni kö te le zett ség csök ken té sé vel egy ide -
jû leg kell a köny vek bõl ki ve zet ni és azok ér té ke kö zött
fenn ál ló kü lön bö ze tet a ka mat be vé te lek, il let ve a ka mat rá -
for dí tá sok kö zött kell el szá mol ni, jel le gé tõl füg gõ en.”

2. §

A be fek te té si vál lal ko zá sok éves be szá mo ló ké szí té si és 
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló
251/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let a 10. §-t kö ve tõ en a
kö vet ke zõ cím mel és 10/A. §-sal egé szül ki:

„Sa já tos szál lí tá sos repo ügy le tek el szá mo lá sa

10/A. § (1) Sa já tos szál lí tá sos repo ügy let nek mi nõ sül
az olyan szál lí tá sos repo ügy let, amely meg fe lel az aláb bi
fel té te lek nek:

a) az ér ték pa pír el adá si ára a pi a ci ér té ké vel össz hang -
ban ke rül meg ha tá ro zás ra,

b) az ér ték pa pír el adá si ára és vissza vá sár lá si ára kö zöt ti 
kü lön bö zet meg fe lel a köl csön után re á li san fel szá mít ha tó
ka mat nak,

c) az ügy let fu tam ide je alatt a re po ba vevõ ál tal az ér ték -
pa pír után fel vett ka mat, ho zam a re po ba adót il le ti meg,
an nak össze gét ré szé re meg kell fi zet ni, vagy a vissza -
vásárlási árba kell azt be szá mí ta ni,

d) az ügy let fu tam ide je nem ha lad ja meg az egy évet.
(2) A sa já tos szál lí tá sos repo ügy le tet az óva dé ki repo

ügy le tek re vo nat ko zó szám vi te li sza bá lyok sze rint kell
 elszámolni a fe lek nél.

(3) A re po ba adó nál a mér leg ben az ér ték pa pí rok kö zött
kü lön kell ki mu tat ni a sa já tos szál lí tá sos re po ba adott ér -
ték pa pí rok ér té két.

(4) A re po ba ve võ nél a fu tam idõ alatt a 0. Nyil ván tar tá si 
szám lák szám la osz tály ban el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar -

ta ni a sa já tos szál lí tá sos re po ba vett ér ték pa pí ro kat, és azo -
kat az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben be kell
mu tat ni.

(5) Ha a fu tam idõ alatt 
a) a fe lek va la me lyi ke csõd el já rás, fel szá mo lá si el já rás,

vég el szá mo lá si el já rás, vég re haj tá si el já rás, il let ve egyéb,
jog sza bály sze rin ti fi ze tés kép te len sé gi el já rás alá ke rül,
 illetve

b) va la mely fél nem tel je sí ti a szer zõ dés bõl adó dó an
fenn ál ló kö te le zett sé gét,
ak kor a fe lek kö zöt ti szer zõ dés sze rint az ügy le tet le kell
zár ni, vagy az ere de ti ügy let adás vé tel ként tör té nõ el szá -
mo lá sá val vagy a vissza vá sár lá si ügy let elõ re ho zott el szá -
mo lá sá val.

(6) Ha a re po ba vevõ az ér ték pa pírt har ma dik fél re át ru -
ház za, vagy egyéb ügy le té hez fe de zet ként fel aján lot ta és
az fe de zet ként be vo nás ra ke rül, vagy har ma dik fél ré szé re
köl csön be adja, il let ve egyéb ügy let ke re té ben har ma dik
fél re át ru ház za, ak kor az ér ték pa pír el len ér té két a re po ba
adó val szem be ni kö te le zett ség ként kell fel ven ni.

(7) A (6) be kez dés ese té ben a fu tam idõ vé gén tör té nõ
vissza szol gál ta tás ér de ké ben be szer zett ér ték pa pírt a re po -
ba adó val szem be ni kö te le zett ség csök ken té sé vel egy -
idejûleg kell a köny vek bõl ki ve zet ni és azok ér té ke kö zött
fenn ál ló kü lön bö ze tet a ka mat be vé te lek, il let ve a kamat -
ráfordítások kö zött kell el szá mol ni, jel le gé tõl füg gõ en.”

3. §  

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

4. §

E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
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Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
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Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
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