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III. Kormányrendeletek
A Kormány
163/2009. (VIII. 6.) Korm.
rendelete
egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív
terhek csökkentését célzó módosításáról
A Kormány – az 1. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés
a) pontjában, a 2. § tekintetében a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés
szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §
(1) bekezdésében, a 4. § tekintetében a területfejlesztésrõl
és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §
(1) bekezdés g) és k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az 5. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében,
a 6. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi
I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 22. alpontjában, a 7. §
tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában,
a 9. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontjában, a 10. § tekintetében az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában, a 11. § tekintetében a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi
CI. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában, a 12. és 21. § tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. §
(5) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
36. §-ában, a 13. § tekintetében a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
103. § g) pontjában, a 15. § tekintetében a mozgóképrõl
szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a 17. §
tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés k) pontjában, a 18. § tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,
a 19. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának
és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés
b) pontjában, a 22. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
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IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,
a 23. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés cs) pontjában,
a 24. § tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,
a 25. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés
g) pontjában, a 26. § tekintetében a postáról szóló
2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 28. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés b) pontjában, a 29. § tekintetében a területfejlesztésrõl
és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §
e) pontjában, a 30. § tekintetében a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. § (2) bekezdésében, a 32. § tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. §
(6) bekezdésében, a 33. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában, a 34. § tekintetében
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (2) bekezdés c) pontjában, a 36. § tekintetében
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – a következõket rendeli el:

1. §
(1) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási elõleg fizetésérõl szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[megfelel az alábbi feltételeknek és a (3) bekezdés szerinti formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy]
„bb) az elõlegkérelem benyújtásának idõpontjában
nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt,”
(2) Az R1. 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti formanyomtatványhoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kedvezményezett – az elõlegkérelem benyújtásának idõpontjában –
az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”
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2. §

(1) Az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó
pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek,
amelyek:
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk benyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozásmentes adózónak,
b) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezettségeiket
nem teljesítették, az ezt megállapító döntés jogerõre emelkedését követõ 5 éven belül,
c) nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek,
d) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem indulhatnak pályázóként, illetve nem részesülhetnek támogatásban.”
(2) Az R2. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(3) Az R2. 16. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„16. § Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a támogatás folyósításának feltételei:
a) a szervezet az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a támogatás folyósításának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak
minõsül, és ezt
aa) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
b) saját, illetve egyéb forrás meglétének dokumentálása,
c) felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízás alkalmazására,
d) nyilatkozat arról, hogy a 4. § (2) bekezdés c) és
d) pontja szerinti kizáró okok továbbra sem állnak fenn.”

3. §
(1) A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségek-
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ben támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl
szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
vagy amely
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,
b) a pályázatában megjelölt mûszaki tartalomra uniós
vagy egyéb hazai támogatásban részesül(t),
c) adósságrendezési eljárás alatt áll.”
(2) Az R3. 1. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése (8) bekezdésre változik:
„(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

4. §
(1) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008.
(V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem ítélhetõ meg támogatás továbbá)
„a) azon pályázó részére, amellyel szemben az Európai
Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvényben;
b) a cégbírósági törlési eljárás alá került gazdasági társaságoknak, és a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások
megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami
támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C
244/02.) 2.1 alpontja szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozásoknak;
c) adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzat részére;
d) azon pályázó részére, amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az
államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl vagy a strukturális alapokból juttatott
valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben
teljesítette, és ezért az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti kizárás alatt áll, kivéve a vis maior esetét;
e) azon pályázó részére, amely az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
– a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül
köztartozásmentes adózónak;”
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(2) Az R4. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(3) Az R4. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen felmerülõ köztartozás, valamint a kedvezményezett ellen induló végelszámolási, felszámolási,
csõd- vagy cégbírósági törlési eljárás esetén a köztartozás
megfizetéséig, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóváhagyásáig, adósságrendezési eljárás esetén annak befejezéséig, végelszámolási, felszámolási vagy cégbírósági törlési eljárás esetén pedig a támogatás 30. § (2) bekezdés
g) pontja szerinti visszavonásáig a támogatás folyósítását
fel kell függeszteni.”

5. §
(1) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
vagy amely
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,
b) adósságrendezési eljárás alatt áll,
c) a támogatási kérelem benyújtását, illetve a pályázat
kiírását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszerébõl támogatásban részesült, és
az elnyert támogatásról szóló szerzõdés rendelkezéseit,
feltételeit megszegte, a szerzõdésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,
d) a benyújtott támogatási kérelemben, pályázatban
valótlan vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,
e) az államháztartás bármely alrendszerével szemben
lejárt határidejû tartozással rendelkezik,
f) nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, idõpontját nyilvánosságra hozzák,
g) nem nyilatkozott arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának az e rendeletben meghatározott szervek által történõ
ellenõrzéséhez hozzájárul, vagy
h) nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) keretében mûködõ, alapvetõen
pénzügyi szemléletû kincstári monitoring rendszerben
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(a továbbiakban: MR) szereplõ adataihoz a döntéshozók,
elõirányzat-kezelõk hozzáférhessenek.”
(2) Az R5. 1. §-a a következõ új (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5)–(8) bekezdés jelölése (7)–(10) bekezdésre változik:
„(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a pályázó
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(6) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
adósságrendezési eljárás esetén támogatás nem folyósítható; adósságrendezési eljárás esetén az eljárást befejezõ
végzés jogerõre emelkedéséig a támogatás folyósítását fel
kell függeszteni.”

6. §
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007.
(XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Közremûködõként olyan jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság és
egyéni vállalkozó vehetõ igénybe, amely
a) rendelkezik:
aa) a gépjármûrõl és annak hatósági jelzésérõl felvételt
készítõ eszközre vonatkozó követelményekrõl szóló külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ
eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel, és
ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékû minõsítéssel, és
ac) a tevékenységével összefüggésben felelõsségbiztosítással, és
ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és
b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a vállalkozási szerzõdés megkötésének idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
c) a tevékenységben személyesen részt vevõ alkalmazottai büntetlen elõéletûek, és
d) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
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rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben.”

7. §
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 9/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„9/A. § (1) A kötelezõ átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelõ,
a) aki az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a 6. § szerinti kérelem benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,
b) aki a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl,
az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,
c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvényben,
d) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény 11. vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejûleg jogerõsen megállapította,
e) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását
megelõzõ három naptári éven belül a bíróság – a jogi személlyel szemben kiszabható büntetõjogi intézkedésekrõl
szóló törvénnyel összhangban – bûncselekmény elkövetését jogerõsen megállapította,
f) akirõl a Hivatal határozatában megállapítja, hogy
a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenõrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy
hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követõ
három naptári éven belül,
g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi – különösen a villamos energiára, földgázellátásra, távhõszolgáltatásra és bányászatra vonatkozó ágazati vagy környezetvédelmi – elõírásoknak ismételten nem tesz eleget,
h) aki nem csatlakozik a VET 10. § (4) bekezdésével
összhangban az átvételi kötelezettség elszámolására létrehozott mérlegkörhöz,
i) aki 6 hónapon keresztül nem ad a Befogadónak a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen menetrendet,
j) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti visszatérítési kötelezettségének nem tesz eleget,
k) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességû,
a székhely vagy a termelõ tevékenység végzésének telep-
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helye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.
(2) A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelezõ átvételi jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát
követõen véletlenszerû kiválasztással vizsgálja.
(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c) vagy g)–j) pontja
szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelezõ átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig határozatban felfüggeszti, és errõl a Befogadót
írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltak szerint elektronikusan értesíti.
(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy d)–f) és k) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor határozatban rendelkezik a kötelezõ átvételi jogosultságból
történõ kizárásról, és errõl a Befogadót írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltak
szerint elektronikusan értesíti.
(5) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okra vonatkozóan az Értékesítõ a kötelezõ átvételi jogosultság megállapítására irányuló eljárás során nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a székhely vagy a termelõ tevékenység
végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság
a nyilvántartott adó tartozására vonatkozó adatokat a Hivatal részére átadja.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a termelõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

8. §
(1) Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló
363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)
2. § (1) bekezdése a következõ új c) és d) ponttal egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi c)–d) pont jelölése e)–f) pontra
változik:
(Hitelfelvételre nem jogosult az a helyi önkormányzat,
illetve társulás, amely:)
„c) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;
d) hiteltartozással rendelkezik;”
(2) Az R7. 2. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés jelölése
(3)–(4) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
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9. §

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és
annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R8.) 10. § (7) bekezdés i) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Az az együttes végrehajtási projekt támogatható:)
„i) amelynek Szállítója az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
ia) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
ib) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,”
(2) Az R8. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet
a 2. melléklet szerinti tartalommal, a minisztériumnak
elektronikus úton és írásban kell benyújtani. Ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati
igazolást is kell mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül.”
(3) Az R8. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) Magyarországi székhellyel rendelkezõ jogi
személyek nemzetközi kibocsátás-kereskedelem jóváhagyása iránti kérelmet nyújthatnak be annak miniszteri jóváhagyására, hogy kibocsátás-csökkentési egységeket,
igazolt kibocsátás-csökkentési egységeket vásároljanak,
értékesítsenek, illetve a nemzeti forgalmi jegyzékben személyi számlán tartsanak. A 17. § szerinti felhatalmazással rendelkezõ jogosultak a kérelmet a 19. § szerint nyújtják be.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a minisztériumnak elektronikus úton és írásban kell benyújtani, és tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét, székhelyét, címét, telefonszámát
és elektronikus levélcímét, illetve
b) a kérelmezõ által kijelölt kapcsolattartó nevét, címét,
telefonszámát és elektronikus levélcímét.
(3) Ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, az (1) bekezdés szerinti kérelemhez
30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell
mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.
(4) A minisztérium a hiánytalanul benyújtott kérelem
esetén a benyújtásától számított 8 napon belül nyilvántartásba veszi azt. Amennyiben a kérelem nem felel meg
a (2)–(3) bekezdésben meghatározott követelményeknek,
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a minisztérium 15 napos határidõvel hiánypótlásra hívja
fel a kérelmezõt.
(5) A hiánytalan benyújtástól számított 30 napon belül
a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyás a kérelmezõ által megjelölt idõtartamra, legkésõbb
2012. december 31-ig szól.
(6) A döntésrõl 8 napon belül írásban értesíteni kell
a kérelmezõt. Elutasítás esetén a döntést indokolni kell.
(7) Amennyiben a felhatalmazással rendelkezõ jogi személy ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
indul, azt az eljárás megindulásától számított 15 napon belül köteles a miniszternek bejelenteni. A miniszter a jogi
személyt a bejelentéstõl számított 15 napon belül törli
a nyilvántartásból.
(8) A minisztérium a nyilvántartásba vett kérelmezõk
nevét, a kérelem jóváhagyásának vagy elutasításának tényét, illetve a (7) bekezdés szerinti törlést hivatalos honlapján közzéteszi.”

10. §
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, állami
vagyont – a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve – nem lehet
értékesíteni olyan ajánlattevõ személy részére, amely/aki
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,
vagy
b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a pályázó
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

11. §
(1) A felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R9.) 4. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A naptári évre vonatkozóan elsõ alkalommal benyújtott igényléshez csatolni kell:
a) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá
tartozó felnõttképzési intézmény esetében az igénylés benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot; egyéb felnõttképzési intézmény esetében a létesítõ okirat hiteles másolatát,

2009/112. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles
másolatát;
b) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá
nem tartozó felnõttképzési intézmény esetén a nyilvántartására illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles
másolati példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az intézmény a nyilvántartásban szerepel;
c) a felnõttképzési intézménynek az igényléssel érintett
naptári évre vonatkozó, az Fktv. 15. §-a szerinti képzési
tervének cégszerûen hitelesített másolati példányát;
d) fogyatékkal élõ felnõtt általános, nyelvi, illetve
OKJ-ban nem szereplõ szakmai képzése esetén az e programokra vonatkozó akkreditációs tanúsítvány cégszerûen
hitelesített másolatát.
(4) Ha a felnõttképzési intézmény nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti igényléshez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati
igazolást kell mellékelni arról, hogy a felnõttképzési intézmény – az igénylése benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”
(2) Az R9. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A naptári évben ugyanazon felnõttképzési intézmény által benyújtott újabb igényléshez a (3)–(4) bekezdés szerinti mellékletek közül
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott cégkivonat és vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, továbbá
a (3) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumot ismételten csatolni kell,
b) a (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumokat kizárólag akkor kell csatolni, ha azok adattartalmában változás történt.”
(3) Az R9. 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(olyan felnõttképzési intézménnyel,)
„bd) amely az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – az igénylése benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak, vagy”
(4) Az R9. 6. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(5) bekezdés jelölése
(5)–(6) bekezdésre változik:
„(4) A (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kizáró
feltétel fennállásának hiányát a pályázó
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

12. §
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
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rendelet (a továbbiakban: R10.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Teljesítési megbízottként az a gazdasági társaság
jelölhetõ ki, amely az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a közös teljesítésre irányuló megállapodás megkötésének idõpontjában –
köztartozásmentes adózónak minõsül, és
a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

13. §
(1) A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott
hitel igénybevételének feltételeirõl szóló 212/2006.
(X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek
való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki]
„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak.”
(2) Az R11. 3. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdés jelölése
(4)–(6) bekezdésre változik:
„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát az ügyfél
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(3) Az R11. 3. § átszámozott (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, az
(1)–(2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést
a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszûnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság által kiadott igazolással, illetõleg a (2) bekezdés b) és
c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni.”

14. §
(1) Az EU Költségvetésébõl 2007-tõl támogatandó
egyedi projektek és komplex fejlesztések elõkészítéséhez
szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló
211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.)
6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem köthetõ támogatási szerzõdés azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk benyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozásmentes adózónak.”
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(2) Az R12. 6. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen
fennálló tartozással rendelkezõkkel a tartozás megfizetéséig, valamint az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel támogatási szerzõdés nem köthetõ. Ha törvény
eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen felmerülõ köztartozással, valamint az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen felmerülõ tartozással rendelkezõ,
illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás,
valamint adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetek
esetén támogatás nem folyósítható, csõdeljárás esetén
a csõdegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel
kell függeszteni.
(5) A (3) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a szervezet
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

15. §
(1) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 3. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Terjesztési szerzõdés olyan filmterjesztõ szervezettel köthetõ, amely a pályázata benyújtásakor legalább két
éve üzletszerûen végez filmterjesztési tevékenységet azon
terjesztési mód körében, amelyre a pályázatát benyújtotta,
vagy amelynek vezetõje legalább két évig volt filmterjesztéssel üzletszerûen foglalkozó szervezetnek a gazdasági
társaságokról szóló törvény szerinti vezetõ tisztségviselõje; továbbá a pályázat benyújtását megelõzõ három évben
nem folyt a szervezet ellen csõd- vagy felszámolási eljárás,
és nincs az Szjt. szerinti jogosulttal, illetve közös jogkezelõ szervezettel szemben jogdíjtartozása.”
(2) Az R13. 3. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés jelölése
(7) bekezdésre változik:
„(6) Terjesztési szerzõdés továbbá olyan filmterjesztõ
szervezettel köthetõ, amely az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes
adózónak minõsül, és
a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

16. §
(1) Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év
elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz miatt kelet-
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kezett károk enyhítésérõl szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R14.) 8. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Hitelfelvételre nem jogosult az a magánszemély,
aki
a) az árvíz miatt elemi kár sújtotta ingatlanra vonatkozó tulajdonosi joggal nem rendelkezik;
b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;
c) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozással rendelkezik;
d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdoni lapján végrehajtás vagy bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajátítási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történõ eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási vagy vételi joggal terhelt;
e) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése nem biztosítható.
(5) Hitelfelvételre nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amely
a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó
tulajdonjoggal nem rendelkezik;
b) cégnyilvántartásban, illetve azzal azonos rendeltetésû hatósági nyilvántartásban nem szerepel;
c) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;
d) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozása áll fenn;
e) ellene végrehajtási eljárás van folyamatban;
f) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdoni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni
korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajátítási
eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történõ eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási
vagy vételi joggal terhelt;
g) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése nem biztosítható.
(6) Hitelfelvételre nem jogosult az az önkormányzat,
amely
a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó
tulajdonjoggal nem rendelkezik;
b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a hitelkérelme benyújtásának
idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;
c) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozása áll fenn;
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d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdoni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni
korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajátítási
eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történõ eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási
vagy vételi joggal terhelt;
e) olyan ingatlant kíván a hitelbõl helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. §
(2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése – közutak kivételével – nem biztosítható.”
(2) Az R14. 8. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése
(8) bekezdésre változik:
„(7) A (4) bekezdés b) pontja, az (5) bekezdés c) pontja
és a (6) bekezdés b) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

17. §
(1) A Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R15.) 3. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Nem köthetõ támogatási szerzõdés
a) azzal a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézménnyel, fenntartóval vagy szervezettel, amely az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem
minõsül köztartozásmentes adózónak,
b) olyan igénylõvel, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában
meghatározott különös feltételeknek,
c) olyan önkormányzati fenntartóval, aki adósságrendezési eljárás alatt áll.”
(2) Az R15. 3. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés jelölése
(7) bekezdésre változik:
„(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény, fenntartó vagy szervezet
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(3) Az R15. 3. § átszámozott (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, nem folyósítható támogatás a kedvezményezettnek abban az esetben,
ha
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a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a támogatás folyósításának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,
b) a szerzõdéskötést követõen az önkormányzati fenntartóval szemben adósságrendezési eljárás indult,
c) a szerzõdéskötést követõen a jegyzõ, fõjegyzõ a Kt.
80. § (3) bekezdése értelmében elrendeli a közoktatási intézmény nyilvántartásból való törlését.”
(4) Az R15. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:
„(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kedvezményezett
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

18. §
(1) Egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R16.) 3. § (3) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha
rendelkezik:)
„d) 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolással arról, hogy a kötelezett – a nyilvántartásba vétel
iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint köztartozásmentes adózónak minõsül, vagy
e) a kötelezett – a nyilvántartásba vétel iránti kérelme
benyújtásának idõpontjában – szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,”
(2) Az R16. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet
szerinti kérelmet kell benyújtani. Ha e rendelet eltérõen
nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdés
a)–f) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok,
engedélyek – a kiadmányozó vagy közjegyzõ által hitelesített – másolatát.”
(3) Az R16. 6. számú melléklet V. pontjának címe a következõk szerint módosul:
„V. A vonatkozó rendeletben elõírt igazolások
felsorolása”
(4) Az R16. 6. számú melléklet V. pont 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy a kötelezett – a nyilvántartásba vétel iránti
kérelem benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül*”
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(5) Az R16. 6. számú melléklet V. pont 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. a kérelmezõ – a nyilvántartásba vétel iránti kérelem
benyújtásának idõpontjában – szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban”

19. §
(1) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R17.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez csatolni kell a következõ, 60 napnál
nem régebbi okiratokat:
a) a cégkivonatot vagy a vállalkozói igazolvány hiteles
másolatát,
b) a számlavezetõ bank által kiadott, a számlaforgalommal kapcsolatos bankinformációt,
c) gazdasági társaság, szövetkezet vagy külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a kérelmezõ képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során
ellenjegyzett aláírás-mintáját.”
(2) Az R17. 4. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése
(5) bekezdésre változik:
„(4) Ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti kérelemhez
30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell
mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – az engedély iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül.”

20. §
(1) Az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését
szolgáló rendszer mûködésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 3. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére az
a szervezet, amely
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak;
b) saját tõkéjét elvesztette vagy saját tõkével nem rendelkezik (kivéve helyi önkormányzat és kistérségi társulás);
c) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésben vállalt valamely kötelezettségét – a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven
belül – nem teljesítette.”
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(2) Az R18. 3. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése
(6) bekezdésre változik:
„(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

21. §
(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl
szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R19.) 4. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az a gazdasági társaság jegyezhetõ be hitelesítõi névjegyzékbe, amely a bejegyzés iránti kérelem benyújtása
idején:)
„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül, és
aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;”
(2) Az R19. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egyéni hitelesítõként az a természetes személy jegyezhetõ be a hitelesítõi névjegyzékbe, aki a bejegyzés iránti
kérelem benyújtása idején:)
„b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül, és
ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
és”
(3) Az R19. 3. számú melléklet I.2.1 pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egyéni hitelesítõ esetén:)
„f) ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról,
hogy a kérelmezõ – a bejegyzés iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”
(4) Az R19. 3. számú melléklet I.2.2 pont g) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Hitelesítõ gazdasági társaság esetén:)
„g) ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról,
hogy a kérelmezõ – a bejegyzés iránti kérelme benyújtásá-
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nak idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”
(5) Az R19. 3. számú melléklet I.4 pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hitelesítõ szakértõi névjegyzékbe való bejegyzés
iránti kérelemhez csatolandó dokumentumok:)
„e) ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról,
hogy a kérelmezõ – a bejegyzés iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”

22. §
(1) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.)
5. § (1) bekezdés a) pontja a következõ ae) alponttal egészül ki:
(Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató)
„ae) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a tanúsítvány iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak
minõsül.”
(2) Az R20. 5. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(8) bekezdés jelölése (4)–(9) bekezdésre változik:
„(3) Az (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti feltétel
fennállását igazoltnak kell tekinteni, ha
a) azt a munkáltató 30 napnál nem régebben kiállított
közokirattal igazolja, vagy
b) a munkáltató szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.”
(3) Az R20. 11. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Vissza kell vonni az akkreditációs tanúsítványt, ha
a munkáltató az akkreditációs tanúsítvány érvényességi
ideje alatt)
„fa) nem minõsül köztartozásmentes adózónak,”

23. §
(1) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés
programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R21.) 20. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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(A közremûködõ szervezet a benyújtott számlák vagy
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló egyéb bizonylatok ellenõrzését követõen hitelesítési jelentésében
nyilatkozik az irányító hatóságnak a kedvezményezettek
költségei elszámolhatóságáról, különösen, hogy:)
„h) a kedvezményezettnek nincs támogatás-halmozódása.”
(2) Az R21. 20. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5)–(6) bekezdés jelölése
(6)–(7) bekezdésre változik:
„(5) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (4) bekezdés szerinti nyilatkozathoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a bejegyzés iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”

24. §
A közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009.
(VI. 15.) Korm. rendelet 21. §-a a következõ új c) ponttal
egészül ki:
(Mentesül a versenyvizsga letétele alól)
„c) 2009. november 30-ig a jogviszony létesítése során
az, aki a jogviszony létesítésével egy idõben vezetõi megbízást vagy kinevezést kap.”

25. §
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a 10. §
(1) bekezdésében felsorolt jogalany, aki vagy amely
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint pályázata benyújtásának idõpontjában nem minõsül köztartozásmentes adózónak;
b) adott pályázat megjelentetését megelõzõen az Alap
vagy az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)elõirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzõdésben vállalt lényeges kötelezettségét
– neki felróható okból – nem teljesítette;
c) az Alappal, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében
foglalt (cél)elõirányzatokkal szemben – neki felróható okból – 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel
rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésre.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
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(3) Felsõoktatási intézmények esetében az (1) bekezdés
c) pontját a pályázatot benyújtó felsõoktatási intézmény
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti egysége
vonatkozásában kell vizsgálni.”

26. §
Az országos jelentõségû területfejlesztési programokra
szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Támogatás belföldi székhelyû jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ természetes személyek részére nyújtható.
(2) Támogatás nem nyújtható, illetve támogatási szerzõdés nem köthetõ azokkal a szervezetekkel, amelyek az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint – a pályázatuk benyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozásmentes adózónak.
(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a pályázó
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás
nem folyósítható, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.”

27. §
A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl
szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(az engedélyt kérõ teljesítõképessége tekintetében:)
„ab) ha az engedélyt kérõ nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem
régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy az engedélyt kérõ – a szolgáltatási engedély iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül.”

28. §
(1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(4) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni
kell a következõ, 3 hónapnál nem régebbi dokumentumokat:
a) gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében
a nyilvántartásba vétel hiteles másolatát,
b) a számlavezetõ bank által adott bankinformációt,
c) a cég vezetõjének nyilatkozatát arról, hogy a cég
a haditechnikai eszköz és szolgáltatás nemzetközi forgalmazásához, valamint tranzitszállításához szükséges személyi és szakmai feltételekkel és a titokvédelmi, valamint
a biztonsági elõírások betartásához szükséges feltételekkel
rendelkezik,
d) a cég vezetõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során
ellenjegyzett aláírás-mintáját,
e) az eljáró ügyintézõ meghatalmazását.”
(2) Az R22. 7. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése
(6) bekezdésre változik:
„(5) Ha a kérelmezõ nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, a (4) bekezdés szerinti kérelemhez
30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell
mellékelni arról, hogy a kérelmezõ – a tevékenységi engedély iránti kérelme benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.”

29. §
A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003.
(III. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Támogatás belföldi székhelyû jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek részére nyújtható.
(2) Támogatási szerzõdés nem köthetõ azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk benyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozásmentes adózónak.
(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
felszámolási és végelszámolási eljárás esetén támogatás
nem folyósítható, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.”
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30. §

A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Támogatás belföldi székhelyû jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ természetes személyek részére nyújtható.
(2) Támogatási szerzõdés nem köthetõ azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázatuk benyújtásának idõpontjában – nem minõsülnek köztartozásmentes adózónak.
(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának
hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen felmerülõ köztartozás, illetve meginduló
felszámolási és végelszámolási eljárás esetén támogatás
nem folyósítható, csõdeljárás esetén a csõdegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.”

31. §
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 5. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A mûködést engedélyezõ szerv a szolgáltató tevékenységet engedélyezi, ha)
„c) a nem állami fenntartó az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
ca) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
cb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

32. §
Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó
térítésköteles nyomtatványok elõállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázaton olyan belföldi székhelyû, bejegyzett
gazdasági társaság vehet részt, amely
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a) a pályázat kiírását megelõzõ legalább két teljes naptári éven át mûködött, és
b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

33. §
A Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének
részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Tanács tagja az a szervezet lehet, amely
a) legalább nyolc éve folytat karitatív tevékenységet,
b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a tagválasztás idõpontjában –
köztartozásmentes adózónak minõsül, és
ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
c) alapszabálya vagy alapító okirata érdekvédelmi tevékenység végzésére nem jogosítja,
d) országos hálózattal és legalább három regionális
központtal, a segélyakciók lebonyolításához szükséges
megfelelõ logisztikai háttérrel rendelkezik, és
e) országos viszonylatban legalább negyven fõt foglalkoztat munkaviszonyban, és legalább három regionális
raktárt mûködtet.”

34. §
(1) A mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.)
11/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A jogosultság további feltétele, hogy az igénylõ
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
b) ne rendelkezzen az R. 4. § (5) bekezdés a)–p) pontja
szerint lejárt határidejû befizetési kötelezettségek hátralékával;
c) ne álljon egyéni vállalkozók és õstermelõk esetében
végrehajtás alatt;
d) ha társasági formában mûködik, vállalkozása törzstõkéjének mértéke feleljen meg a jogszabályi elõírásoknak.”
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(2) Az R24. 2. számú melléklet 2. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kibontakozási program éves ütemének teljesítésérõl
készített jelentés tartalmi követelményei:)
„d) nyilatkozat az egyéb befizetési kötelezettségekrõl;”
(3) Az R24. 2. számú melléklet 2. pontja a következõ
i) ponttal egészül ki:
„i) ha a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a d) pont szerinti nyilatkozathoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a pályázó – a pályázata benyújtásának
idõpontjában – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül.”

35. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ
k) ponttal egészül ki:
(Az Ügynökség:)
„k) ellátja a 2007–2013 programozási idõszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Elõcsatlakozási
Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági és
Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttmûködéshez kapcsolódó programok irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok
mûködésérõl.”
(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Ügynökség irányító hatósági feladatokat ellátó
fõosztályai divíziókra és osztályokra tagozódhatnak. A divíziót fõosztályvezetõ-helyettesi megbízással rendelkezõ
személy vezeti. A divízió osztályokra tagozódik.”

36. §
(1) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R25.) 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § (1) Ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy elõirányzatból csak egy alkalommal ítélhetõ meg,
kivéve, ha adott támogatásra vonatkozó kormányrendelet
eltérõen nem rendelkezik. A 79. § (2) bekezdése szerint kiadott szabályozás rendkívüli méltánylást igénylõ, a szerzõdéskötést követõen kialakuló, korábban elõre nem látható okok miatt bekövetkezõ esetekre ettõl eltérõ szabályokat állapíthat meg.
(2) A 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel
az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel – függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététõl – támogatási szerzõdés nem köthetõ.
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(3) A 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel
támogatási szerzõdés nem köthetõ – függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététõl – azzal a szervezettel,
amely az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak.
(4) A (3) bekezdés szerinti feltétel fennállásának hiányát a szervezet
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdéskötést követõen kialakuló köztartozás, illetve meginduló
felszámolási, csõd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás esetén támogatás nem folyósítható.
(6) A szükséges jogerõs hatósági engedélyek, a pályázati felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély hiányában támogatási szerzõdés nem köthetõ, állami pénzeszközökbõl támogatás nem folyósítható, kivéve, ha jogszabály eltérõen
rendelkezik.
(7) Amennyiben az elõirányzat felhasználási szabályozása a támogatás feltételeként elõírja, hogy a támogatás
igénylõjének meghatározott nagyságrendû saját forrással
kell rendelkeznie, nem tekinthetõ saját forrásnak az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylõ,
pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv
irányító szervének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget, az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása elõirányzatból, valamint az Önkormányzati Önerõ Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott
támogatást.
(8) Amennyiben a támogatást igénylõ, a pályázó e rendelet hatálya alá tartozó több elõirányzatot is megjelöl a támogatás igénylésekor – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a pályázatban valamennyi megjelölt forrás által megkövetelt támogatási feltételnek eleget kell tennie.
(9) A terület- és vidékfejlesztési szempontból kedvezményezett térségekben a (8) bekezdésben foglalt programok, projektek esetén az érintett támogatási források felhasználási szabályai szerint megkövetelt legkisebb saját
forrást kell biztosítani.
(10) A döntéshozatal eljárási rendjét és gyakoriságát
jogszabályban kell meghatározni.”
(2) Az R25. 87. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A fejlesztési célú támogatást elnyert kedvezményezettel való szerzõdéskötés további feltétele
a) a kedvezményezett teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely
szerint illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe
tartozó, lejárt köztartozása nincs,
b) a kedvezményezett teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy az Európai
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Unió saját tradicionális saját forrásai címen tartozása
a kedvezményezettnek nincs,
c) a kedvezményezett az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és ezt 30 napnál nem régebben kiállított
közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban,
d) önkormányzatok, önkormányzati társulások esetében a program megvalósítása pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, az európai uniós fejlesztési pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére
vonatkozó, a központi költségvetésbõl nyújtandó támogatási ígérvény, amennyiben ez az önerõ forrásának részét
képezi.”
37. §
(1) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezõt, ha)
„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül köztartozásmentes adózónak,”
(2) Az R26. 2. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(11) bekezdés jelölése
(5)–(12) bekezdésre változik:
„(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel
fennállásának hiányát a kérelmezõ
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(3) Az R26. 2. § átszámozott (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az utazásszervezõ köteles minden év január 31-éig
a Hivatal részére nyilatkozni arról, hogy ha)
„b) kizárólag a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet végzi, vagy”
(4) Az R26. 2. § átszámozott (9) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban foglaltakat a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történõ csatolásával, az (1) bekezdés f) és a (3) bekezdés
b) pontjában foglaltakat a kérelmezõ nyilatkozatával kell
igazolni.”
38. §
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet 5/A. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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(A pénzügyi teljesítõképesség abban az esetben megfelelõ, ha a vállalkozás)
„a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;”

39. §
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet a következõ új 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az Inytv. 37. § (3) bekezdésének alkalmazása
során aláírási címpéldánynak minõsül a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, valamint az ügyvéd
által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való
közremûködés során ellenjegyzett aláírás-minta.”

40. §
(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
13. § (7) bekezdés a) pontjában az „aláírási címpéldányát”
szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját” szöveg lép.
(2) A dematerializált értékpapír elõállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az
értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló
284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az „aláírási címpéldánnyal” szövegész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy
ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintával” szöveg lép.
(3) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet 8. § (4) bekezdés c) pontjában az „eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés
során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles
másolatát” szöveg lép.
(4) A számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pont bb) al-
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pontjában az „aláírási címpéldánya” szövegrész helyébe
a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírásmintája” szöveg lép.

1. pontjában az „Aláírási címpéldány” szövegrész helyébe
a „Közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírásminta” szöveg lép.

(5) A kettõs felhasználású termékek és technológiák
külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés
d) pontjában az „aláírási címpéldány” szövegrész helyébe
a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírásminta” szöveg lép.

(11) A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrõl szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdésében az „aláírási címpéldánnyal”
szövegész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során
ellenjegyzett aláírás-mintával” szöveg lép.

(6) A postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
17. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „aláírási címpéldánnyal” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy ügyvéd által
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintával” szöveg lép.

(12) A Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet
18. § (4) bekezdés g) pontjában az „aláírási címpéldányát”
szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját” szöveg lép.

(7) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „közjegyzõ által
hitelesített aláírási címpéldányát” szövegrész helyébe
a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát
vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírásmintáját, illetve annak hiteles másolatát” szöveg lép.

(13) A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 83. § (4) bekezdés h) pontjában az „aláírási címpéldánya vagy” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintája, illetve” szöveg lép.

(8) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában az „aláírási címpéldánnyal” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintával” szöveg lép.
(9) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl
szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.2.2. pont c) alpontjában az „az aláírási címpéldány
másolata” szövegrész helyébe az „a közjegyzõi aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-minta, illetve annak hiteles
másolata” szöveg lép.
(10) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
rendelet 12. § (7) bekezdés c) pontjában az „eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés
során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles
másolatát” szöveg, továbbá 2. számú melléklet F. rész

(14) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak
visszavételérõl szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet
8. § (4) bekezdés c) pontjában az „eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát”
szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másolatát” szöveg lép.
(15) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet 142. § (4) bekezdés g) pontjában az „aláírási címpéldányát vagy” szövegrész helyébe a „közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban
való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve” szöveg lép.

41. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2009. december 31-én hatályát veszti.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R5. 6. § (1) bekezdésében az „1. § (8) bekezdése”
szövegrész helyébe az „1. § (10) bekezdése” szöveg, az
„1. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. §
(10) bekezdésében” szöveg, a 11. § (1) bekezdésében az
„1. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (7) bekezdése” szöveg,
b) az R6. 6. § (4) bekezdés d) pontjában a „9/A. §
(1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „9/A. §
(1) bekezdés k) pontja” szöveg, a 11. § (15) bekezdésében
a „9/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „9/A. § (1) bekezdés a) és k) pontja szerinti” szöveg, az „a d) pont kivételével” szövegrész helyébe az „az
a) és k) pont kivételével” szöveg,
c) az R11. 3. § átszámozott (5) bekezdés felvezetõ szövegében a „(3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe
a „(4) bekezdésben foglalt” szöveg,
d) az R20. 5. § átszámozott (8) bekezdésében a „(6) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés
d) pontjában” szöveg, az 5. § átszámozott (9) bekezdésében a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(7) bekezdésben” szöveg, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „5. §
(3) bekezdésének” szövegrész helyébe az „5. § (4) bekezdés” szöveg, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában az „5. §
(3)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. §
(4)–(6) bekezdésében” szöveg, a 6. § (1) bekezdés f) pontjában az „5. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az
„5. § (7) bekezdésében” szöveg, a 7. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpontjában az „5. § (3)–(5) bekezdésében” szövegrész
helyébe az „5. § (4)–(6) bekezdésében” szöveg, a 7. §
(3) bekezdés a) pontjában az „5. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. § (7) bekezdésében” szöveg, a 11. §
(1) bekezdés f) pont fb) alpontjában az „5. § (6) bekezdésének” szövegrész helyébe az „5. § (7) bekezdés” szöveg,
e) az R21. 42. § (2) bekezdésében a „20. § (2)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „20. § (2)–(6) bekezdésében” szöveg
lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R1. 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
b) az R10. 12. § (7) bekezdés d) pontja,
c) az R16. 6. számú melléklet V. pont 4. alpontja,
d) az R20. 5. § (6) bekezdés a)–b) pontja,
e) az R23. 4. § (6) bekezdés c) pontja, valamint a 4. §
(10) bekezdés b) pontja
hatályát veszti.
(4) Ahol kormányrendelet vagy miniszteri rendelet aláírási címpéldány benyújtását írja elõ, e kötelezettség ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban
való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásával is teljesíthetõ.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti
Bank elnökének
rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
18/2009. (VIII. 6.) MNB
rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Hatály
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a (2)–(4) bekezdésben foglalt korlátozással a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását
végzõ szervezetre,
b) az a) pontban megjelölt pénzforgalmi szolgáltatások
igénybevevõjére.
(2) E rendelet hatálya a Magyar Nemzeti Bankra
(a továbbiakban: MNB) – a (3) bekezdésben foglaltakon
túl – kizárólag a monetáris politika megvalósításán, valamint a kincstári egységes számla vezetésén kívül végzett
pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében terjed ki.
(3) Az MNB által vezetett, a Magyar Nemzeti Bankról
szóló 2001. évi LVIII. törvény 15. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott pénzforgalmi számla vonatkozásában kizárólag a hatósági átutalási megbízás és az
átutalási végzés alapján történõ átutalás lebonyolítására
vonatkozó szabályok terjednek ki az MNB-re.
(4) E rendelet hatálya a kincstárra az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott
kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében kizárólag a hatósági átutalási megbízás, az átutalási végzés alapján történõ átutalás, a felhatalmazó levélen
alapuló beszedési megbízás és a határidõs beszedési megbízás lebonyolítására vonatkozó szabályok tekintetében
terjed ki.
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2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. belföldi fizetési forgalom: azon fizetési mûveletek
összessége, amelynek keretében mind a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül
nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását,
2. EGT-n belüli fizetési mûvelet: az a fizetési mûvelet,
amelynek lebonyolításánál mind a fizetõ fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végzõ egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik,
3. hitelesítõ tábla: az MNB által a belföldi fizetési
rendszerek közvetlen és közvetett résztvevõirõl vezetett,
a belföldi fizetési forgalomban adott fizetési megbízások
megfelelõ címzésének biztosítása céljából a pénzforgalmi
szolgáltatók és a belföldi fizetési rendszereket mûködtetõk
részére közzétett nyilvántartás,
4. IBAN (International Bank Account Number): a fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi
jelzõszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál,
5. munkanap záró idõpontja: olyan, a pénzforgalmi
szolgáltató által különbözõ ismérvek (így különösen: devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján
meghatározott azon idõpont, ameddig az adott fizetési
megbízást átveszi,
6. papíralapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá,
7. pénzforgalmi jelzõszám: olyan, e rendelet 1. melléklete szerint képzett egyedi azonosító, amely a fizetési
számla egyértelmû azonosítására szolgál,
8. rendelkezésre jogosult: a számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy,
illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított
más személy,
9. számlatulajdonos: a számlavezetõ pénzforgalmi
szolgáltatóval számlaszerzõdést kötõ fél,
10. terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetõ fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti
összeggel csökkenti.
(2) Az e rendelet által használt fogalmak közül:
a) az átutalás, beszedés, EGT-állam, egyedi azonosító,
értéknap, fizetési megbízás, fizetési mûvelet, fizetési
számla, fizetõ fél, fogyasztó, kedvezményezett, keretszerzõdés, kis összegû készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz,
mikrovállalkozás, munkanap, pénzforgalmi számla, pénzforgalmi szolgáltatás, pénzforgalmi szolgáltató, sorbaállítás és ügyfél fogalmak meghatározását a a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
(a továbbiakban: Pft.),
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b) a fizetési rendszer, készpénzátutalás fogalmak meghatározását a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggõ
módosításáról szóló 2009. évi LXXXVI. törvény
tartalmazza.

II. FEJEZET
A FIZETÉSI SZÁMLA JELÖLÉSE
3. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató az általa vezetett fizetési
számlát az egyedi pénzforgalmi jelzõszám, és a számlatulajdonos teljes vagy rövidített neve (a továbbiakban
együttesen: név) alapján tartja nyilván.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi jelzõszámot az e rendelet 1. mellékletében részletezett szabályok
figyelembevételével alakítja ki.
(3) A belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési
számlák jelölésére szolgáló pénzforgalmi jelzõszám
16 (2x8) vagy 24 (3x8) numerikus karaktert tartalmazó
számsor, amelyet a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató
az 1. melléklet 1. pontjában elõírt szabályok szerint alakít ki.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató által használható, az
1. melléklet 1. pontjának a) alpontja szerinti azonosító kódot a pénzforgalmi szolgáltató kérésére az MNB adja ki.
(5) A nemzetközi pénzforgalmi jelzõszám (IBAN)
28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor, amelyet
a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató az 1. melléklet
2. pontjában elõírt szabályok szerint alakít ki.

III. FEJEZET
A HITELESÍTÕ TÁBLA
4. §
(1) Az MNB a hitelesítõ táblában a következõ adatokat
tartja nyilván a pénzforgalmi szolgáltatóról:
a) a fiókoknak, illetve a számlavezetõ egységeknek
(a továbbiakban: fiók) az 1. melléklet 1. pontjának a) alpontjában meghatározott irányító kódját,
b) a fiók nevét,
c) a fiók címét,
d) a fiók által használt pénzforgalmi jelzõszámok hosszát,
e) a fizetési üzeneteknek az egyes belföldi fizetési
rendszerekben történõ továbbításához szükséges adatokat.
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(2) A pénzforgalmi szolgáltató a hitelesítõ tábla (1) bekezdés szerinti adatainak megváltozásáról az MNB-t a változást megelõzõ hónap 4. munkanapjáig értesíti.

IV. FEJEZET
A FIZETÉSI MÛVELET LEBONYOLÍTÁSÁNAK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A fizetési megbízás átvétele, azonosítása
5. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató meghatározza a munkanapon belül azt a kezdõ és záró idõpontot, amelyek között
a fizetési megbízásokat átveszi; ezen belül meghatározza
azt a végsõ benyújtási határidõt, ameddig az átvett és befogadott fizetési megbízások teljesítésébõl rá háruló feladatokat – ha az ügyfél késõbbi határidõt nem jelöl meg vagy
törvény és e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a tárgynapon teljesíti. A végsõ benyújtási határidõ és a záró idõpont
között átvett további fizetési megbízások, valamint a nem
munkanapon beérkezett fizetési megbízások teljesítésébõl
rá háruló feladatokat – ha az ügyfél késõbbi határidõt nem
jelöl meg vagy e rendelet eltérõen nem rendelkezik –
a pénzforgalmi szolgáltató legkésõbb a következõ munkanapon teljesíti.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a fizetési megbízás
beérkezésének idõpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti
és tárolja.
(3) A fizetési megbízás átvétele a beérkezés sorrendjében történik.
(4) A fizetési megbízás kötegenként is benyújtható, ha
az egyes fizetési megbízások összetartozása egyértelmûen
megállapítható.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat – törvény vagy
a számlatulajdonos eltérõ rendelkezésének hiányában – az
átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére
a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartása az irányadó.
(6) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a részére egy másik
pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított fizetési megbízás teljesítését az azon szereplõ – jóváírást (terhelést) azonosító – adatok hibája vagy hiánya
miatt nem tudja elvégezni, e felismerést követõen
a) belföldi forint fizetési forgalomban az (1) bekezdés
szerinti teljesítési határidõ figyelembevételével visszautasítja,
b) egyéb fizetési megbízás esetében legkésõbb az átvételt követõ munkanapon a fizetési megbízás visszautasításával vagy más módon értesíti errõl a fizetési megbízást
elküldõ pénzforgalmi szolgáltatót.
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A fizetési megbízás befogadása
6. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás 5. §
(1) bekezdése szerinti teljesítésére – az ügyfél által megjelölt késõbbi idõpont, vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a teljesítési határidõt a fizetési megbízás
befogadásának idõpontjától számítja.
(2) A fizetési megbízás befogadásának idõpontja:
a) átutalás esetén az az idõpont, amikor a pénzforgalmi
szolgáltató az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat – így különösen a rendelkezésre
jogosult beazonosítását lehetõvé tevõ adat – birtokában
átvette, és a pénzügyi fedezet, részteljesítés esetén az elsõ
részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll;
b) beszedés esetén
ba) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója
szempontjából az az idõpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat – ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is –, okirat birtokában átvette,
bb) a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az idõpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló
feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat
birtokában átvette;
c) készpénzfizetés esetén
ca) pénztári befizetésnél az az idõpont, amikor a pénzforgalmi szolgáltató a teljesítéshez szükséges valamennyi
adat birtokában a fizetõ féltõl a készpénzt átvette,
cb) befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatán
végzett befizetésnél az az idõpont, amikor a pénzforgalmi
szolgáltató a befizetés összegszerûségét ellenõrizte, mely
idõpont legfeljebb három munkanappal haladhatja meg
a tényleges befizetés napját,
cc) kifizetésnél az az idõpont, amikor a fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató a kifizetéshez szükséges
valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás
pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

A fizetési megbízás visszautasítása az ügyfél felé
7. §
(1) Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban elõírt
követelményeknek nem felel meg, a pénzforgalmi szolgáltató – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja.
(2) E rendelet 2. mellékletében meghatározott, a fizetési
megbízások kiállítására vonatkozó szabályoknak meg
nem felelõ adattartalommal kiállított fizetési megbízást
a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást benyújtó
saját ügyfele számára teljesítheti, ha a fizetési megbízás
kiállítására (adattartalmára) vonatkozó szabályoknak való
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megfelelést a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás
visszautasítása nélkül is biztosítani tudja.

(11) A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át
nem vettnek kell tekinteni.

(3) A pénzforgalmi szolgáltató – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában, illetve ha a számlatulajdonossal
másként nem állapodik meg – a fizetési számlán pénzügyi
fedezet hiánya miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízásokat visszautasítja.

A fizetési megbízás sorbaállítása, részteljesítés

(4) Jogszabály vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorbaállított fizetési megbízást a sorbaállítás idõtartamának eredménytelen elteltét követõen
a pénzforgalmi szolgáltató visszautasítja.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerzõdésben
vagy az ügyféllel kötött más megállapodásban foglalt feltételeknek meg nem felelõ módon kiállított és benyújtott
fizetési megbízást visszautasíthatja.
(6) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás
teljesítését visszautasítja, – törvény eltérõ rendelkezése
hiányában – értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényérõl,
továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetõség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra
okot adó tényszerû hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról.
(7) A pénzforgalmi szolgáltató a (6) bekezdés szerinti
értesítést
a) haladéktalanul, de legkésõbb a fizetési megbízás 5. §
(1) bekezdése szerinti átvételét követõ munkanapon,
b) terhelési nap megjelölése esetén a terhelés napját
követõ munkanapon,
c) a sorbaállítás idõtartamának lejártakor
a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfele között létrejött
szerzõdésben meghatározott módon küldi meg vagy teszi
elérhetõvé az ügyfél számára. A pénzforgalmi szolgáltató
a jogszabály rendelkezésén vagy megállapodáson alapuló
ellenjegyzéssel ellátott, valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú fizetési megbízások teljesítésének
visszautasítása esetén a fizetési megbízást és az okiratot
visszaküldi az ügyfélnek.
(8) Beszedési megbízás teljesítésének visszautasítása
esetén a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a (6) és
(7) bekezdésben foglaltaknak a kedvezményezett fizetési
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató útján tesz eleget.
(9) A (6) bekezdés szerint megindokolt visszautasítás
esetén a keretszerzõdés alapján a tényleges és közvetlenül
felmerült költséggel arányos díj számítható fel.
(10) Ha a pénzforgalmi szolgáltató és a fizetõ fél közötti
keretszerzõdésben foglalt összes feltétel teljesül, a fizetõ
fél pénzforgalmi szolgáltatója – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – nem utasíthatja vissza a jóváhagyott
fizetési megbízás teljesítését, függetlenül attól, hogy azt
a fizetõ fél, vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy
rajta keresztül kezdeményezték.

8. §
(1) A fedezethiány miatt nem teljesíthetõ, törvény vagy
a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján vissza
nem utasított átutalási és beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató – törvény vagy e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában – legfeljebb harmincöt nap idõtartamra
sorbaállítja. A sorbaállítás határideje a fizetési megbízás
átvételét követõ munkanapon kezdõdik.
(2) A fedezethiány miatt nem teljesíthetõ csoportos beszedési megbízás a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján legfeljebb a terhelési naptól számított négy
munkanap idõtartamra állítható sorba.
(3) A fizetõ fél számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató – a csoportos beszedési megbízás kivételével – a fizetési
számlán fedezet hiányában nem teljesíthetõ beszedési
megbízások sorbaállításáról a kedvezményezett fizetési
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató útján haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet. Az értesítés az eredeti beszedési megbízás adatait és a sorbaállítás utolsó
napját tartalmazza.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató törvény elõírása vagy
a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján – az
(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a fedezethiányos fizetési megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít.
(5) Csoportos átutalási és csoportos beszedési megbízásra részfizetés nem teljesíthetõ.

A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés
külön szabályai
9. §
(1) A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés
befogadásának idõpontja az az idõpont, amikor a fizetõ fél
pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette.
(2) A kedvezményezett által a pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás esetén a befogadási idõpont a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója szempontjából az az idõpont, amikor a hatósági átutalás megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez
szükséges valamennyi adat – így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetõvé tevõ adat – birtokában
átvette.
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(3) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója
útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizetõ fél pénzforgalmi
szolgáltatója a 7. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
jár el.
(4) Az átutalási végzés, illetve a kedvezményezett által
közvetlenül a fizetõ fél számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltatóhoz benyújtott hatósági átutalási megbízás teljesítésének a visszautasításáról a fizetõ fél pénzforgalmi
szolgáltatója a 7. § (6) bekezdésében és – a jelen § (7) bekezdésében foglalt eltéréssel – a 7. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint eljárva közvetlenül értesíti az átutalási
végzés benyújtóját, illetve a kedvezményezettet.
(5) A fizetõ fél számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthetõ
hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés sorbaállításáról haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet és
az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés a fizetési megbízás adatait és a sorbaállítás utolsó napját tartalmazza.
(6) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója
útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás sorbaállítása esetén az (5) bekezdés szerinti értesítést a fizetõ fél
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján küldi meg.
(7) A fizetõ fél számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató az értesítéseket a hatósági átutalási megbízás és az
átutalási végzés hozzá történõ beérkezésével azonos módon küldi meg.
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pénzneme, a teljesítés határideje két munkanappal meghosszabbodik.

A fizetési megbízás teljesülésének idõpontja
11. §
(1) Törvény vagy e rendelet, illetve a felek eltérõ rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési
számláján jóváírják.
(2) A fizetési számláról történõ készpénzkifizetés és
a készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a készpénzt
a kedvezményezett részére kifizetik vagy a kifizetendõ
összeg átvételének lehetõségét a kifizetést teljesítõ pénzforgalmi szolgáltató biztosítja.

A fedezetigazolás
12. §
(1) Fedezetigazolást a számlatulajdonos megbízásából
a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató állít ki. A fedezetigazolás tartalmazza különösen a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, fedezetként elkülönített
összeget, az elkülönítés célját, a kedvezményezett megjelölését, a fedezet elkülönítésének idõtartamát és felhasználásának módját.

A fizetési megbízás teljesítésének határideje

(2) A fedezetigazolásban megjelölt összeget a pénzforgalmi szolgáltató elkülönítetten kezeli.

10. §

(3) A felek a fedezetigazoláshoz kapcsolódóan a fizetési
módban is megállapodnak.

(1) Az EGT-n belüli fizetési mûvelet esetében a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljesítésébõl rá
háruló feladatokat az V. Fejezetben meghatározott teljesítési határidõk szerint teljesíti.
(2) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója
a) az EGT-n kívüli államba bármely pénznemben, vagy
b) az EGT-n kívüli állam pénznemében belföldre vagy
más EGT-államba
irányuló átutalási megbízás teljesítésébõl eredõ feladatait
– eltérõ megállapodás hiányában – legkésõbb az átutalási
megbízás befogadását követõ munkanapon végzi el.
(3) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az
EGT-n kívüli állam pénznemében beérkezett átutalás
összegét legkésõbb az azt követõ munkanapon bocsátja
a kedvezményezett rendelkezésére, amikor értesül arról,
hogy az átutalás fedezetét részére is rendelkezésre bocsátották.
(4) Ha a fizetési megbízás teljesítése során olyan, különbözõ pénznemek közötti átváltást (konverziót) kell végrehajtani, amelynél bármelyik pénznem EGT-n kívüli állam

A pénzforgalmi nyomtatványok
13. §
(1) Az ügyfél a fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatóval kötött keretszerzõdésben meghatározott módon
nyújtja be.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása keretei között belföldi fizetési forgalomban
nem tagadhatja meg a papír alapon benyújtott fizetési
megbízás befogadását arra hivatkozással, hogy az ügyfél
a) a forintban teljesítendõ átutalási megbízást, hatósági
átutalási megbízást, beszedési megbízást és határidõs beszedési megbízást az e rendelet 3. mellékletében feltüntetett PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 nyomtatványokon,
b) a devizaösszegre szóló beszedési megbízást a
PFNY 41 nyomtatványon nyújtotta be.
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(3) A (2) bekezdésben felsorolt pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzõit és képét az e rendelet 3. mellékletének 1–3. és 5–7. mintái tartalmazzák.
(4) A 3. melléklet 1–3. és 7. mintájától eltérõ pénzforgalmi nyomtatvány vagy elektronikus úton továbbított
fizetési megbízás akkor alkalmazható, ha legalább a
PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 pénzforgalmi
nyomtatvány adatait, és legalább az abban megadott mezõhosszakat tartalmazza.
(5) A 3. melléklet 5–6. mintájától eltérõ pénzforgalmi
nyomtatvány akkor alkalmazható, ha annak adattartalma,
beleértve a nyilatkozatot és a kitöltési útmutatót is, megegyezik a PFNY 31 és PFNY 31/A pénzforgalmi nyomtatvány adattartalmával.
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pont, amikor a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója az
átutalási végzés jogerõre emelkedésérõl szóló értesítést
átvette és a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges
fedezet a fizetõ fél fizetési számláján rendelkezésre áll. Ez
a rendelkezés az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg
elkülönítésére megfelelõen irányadó.
(4) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a munkanapon belül meghatározhat egy olyan, a munkanap záró idõpontját legfeljebb kettõ órával megelõzõ végsõ határidõt,
amelyet követõen a beérkezett fizetési megbízást a következõ munkanapon átvettnek kell tekinteni.

V. FEJEZET

(5) Amennyiben a fizetési megbízást kezdeményezõ
ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodnak,
hogy a fizetési megbízás teljesítését a pénzforgalmi szolgáltató
a) egy meghatározott napon,
b) egy meghatározott idõszak eltelte után,
c) azon a napon kezdi meg, amikor a fizetõ fél a pénzforgalmi szolgáltatója rendelkezésére bocsátotta a teljesítéshez szükséges fedezetet,
az (1) bekezdés szerinti átvétel idõpontjának ezt a megállapodott napot kell tekinteni. Amennyiben ez a megállapodott nap a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatójánál nem
munkanap, az átvétel idõpontjának a következõ munkanapot kell tekinteni.

AZ EGT-N BELÜLI FIZETÉSI MÛVELETEK
LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÜLÖN SZABÁLYAI

A fizetési mûvelet összegének védelme

A fizetési megbízás átvételének idõpontja

15. §

14. §

(1) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatók által
igénybevett bármely közvetítõ a fizetési mûvelet összegét
teljes egészében, bármiféle jutalék, díj vagy költség levonása nélkül utalja át, illetve továbbítja a kedvezményezett
javára.

(6) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás megadására szolgáló nyomtatványt, valamint a fizetési megbízás elektronikus úton történõ benyújtása esetén a fizetési
megbízás formáját a (4)–(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal szabadon alakítja ki.
(7) A fizetési megbízások, illetve a 3. melléklet szerinti
pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályait a
2. melléklet tartalmazza.

(1) A a 17. § és 18. § szerinti teljesítési határidõk számítása szempontjából – (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fizetési megbízás átvételének idõpontja az az idõpont, amikor a fizetõ fél által közvetlenül, vagy a kedvezményezett által vagy rajta keresztül közvetve benyújtott
fizetési megbízás a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatójához
nem munkanapon beérkezett fizetési megbízást a következõ munkanapon átvettnek kell tekinteni.
(2) Ha törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója
a fizetési megbízást sorbaállítja, a 17. § és 18. § szerinti teljesítési határidõk számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének idõpontja a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével az az idõpont, amikor a teljesítéshez
(részteljesítéshez) szükséges fedezet a fizetõ fél fizetési
számláján rendelkezésre áll.
(3) Átutalási végzés alapján történõ átutalás esetén
a 17. § és 18. § szerinti teljesítési határidõk számítása
szempontjából az átutalási végzés átvételének idõpontja
a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az az idõ-

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a kedvezményezett és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodhatnak, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett
javára történõ jóváírás elõtt a saját jutalékát, díját vagy
költségét levonja az átutalt összegbõl. Ebben az esetben
a kedvezményezett részére adott tájékoztatás külön feltüntetve tartalmazza a fizetési mûvelet teljes összegét és az
abból levont jutalékot, díjat vagy költséget.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az átutalt
összegbõl bármilyen jutalék, díj vagy költség levonásra
került, a fizetõ fél által kezdeményezett fizetési mûvelet
esetében a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója, a kedvezményezett által, vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési mûvelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója biztosítja, hogy a kedvezményezett a fizetési
mûvelet teljes összegét megkapja.
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A teljesítési határidõ

A teljesítési határidõre vonatkozó rendelkezések
alkalmazási köre
16. §
(1) A 17. §-ban és a 23. §-ban foglalt rendelkezéseket a
a) forintban történõ, különbözõ pénznemek közötti
átváltást (konverziót) nem igénylõ belföldi fizetési mûveletre,
b) euróban történõ, különbözõ pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylõ fizetési mûveletre,
c) egyetlen, euro és forint közötti átváltást (konverziót)
igénylõ belföldi fizetési mûveletre,
d) olyan, EGT-államok közötti fizetési mûveletre,
amelynek során egyetlen, belföldön végrehajtott euro és
forint közötti átváltásra (konverzióra) kerül sor, és maga
az EGT-államok közötti teljesítés euróban történik
kötelezõen kell alkalmazni.
(2) A 22. §-ban foglalt rendelkezéseket a
a) forintban történõ belföldi fizetési mûveletre,
b) euróban történõ fizetési mûveletre
kötelezõen kell alkalmazni.
(3) A 18. § keretei között az (1) és (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb, EGT-n belüli fizetési mûvelet
esetében a pénzforgalmi szolgáltató és ügyfele a 17. §-ban
és a 22–23. §-okban foglaltaktól eltérõen is megállapodhat.
(4) A 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést az
EGT-n belüli fizetési mûveleteken kívül azokra az euróra
vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemére
szóló fizetési mûveletek esetében is alkalmazni kell, amelyeknél a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az
EGT területén kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.
(5) A 20. § (2) bekezdésében és a 21. §-ban foglalt rendelkezést az EGT-n belüli fizetési mûveleteken kívül
azokra az euróra vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam
pénznemére szóló fizetési mûveletek esetében is alkalmazni kell, amelyeknél a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója
az EGT területén kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.
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(2) Amennyiben a 16. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti fizetési mûvelet esetében a fizetési számla javára történõ készpénzbefizetés nem a számlavezetõ pénzforgalmi
szolgáltatónál történik, a készpénzt átvevõ pénzforgalmi
szolgáltató a fizetési megbízást oly módon továbbítja,
hogy az átvett készpénz összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján az érintett pénzforgalmi szolgáltatók között létrejött megállapodásban foglalt határidõn belül, de legfeljebb az átvétel napját követõ
két munkanapon belül jóváírásra kerüljön.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak és a 16. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, fizetési számlák közötti fizetési
mûveleten kívüli egyéb fizetési mûveletek esetében az
(1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a fizetõ fél és a pénzforgalmi szolgáltatója úgy is megállapodhat, hogy a fizetési mûvelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésõbb a fizetési megbízás
14. § szerinti átvételét követõ harmadik munkanap végéig
kerüljön jóváírásra. Papíralapú fizetési megbízás esetében
a teljesítési határidõ egy munkanappal meghosszabbodik.

18. §
A 16. § (3) bekezdése szerinti fizetési mûvelet esetén
a fizetõ fél és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodása
alapján a fizetési mûvelet összege a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésõbb a
fizetési megbízás átvételét követõ negyedik munkanap
végéig kerül jóváírásra.

19. §
(1) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési megbízást a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettel megállapodott
határidõn belül továbbítja a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatójának.
(2) Beszedés esetében az (1) bekezdés szerinti határidõt
a kedvezményezett és a pénzforgalmi szolgáltatója úgy
állapítja meg, hogy az biztosítsa a fizetõ fél pénzforgalmi
szolgáltatója részére a fizetõ fél fizetési számlájának az
esedékességkori megterheléséhez szükséges idõtartamot.

A fizetési számla javára kezdeményezett fizetési mûvelet
pénzforgalmi szolgáltatók közötti teljesítése
Értéknap
17. §
20. §
(1) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja,
hogy a fizetési mûvelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésõbb a fizetési
megbízás 14. § szerinti átvételét követõ munkanap végéig
jóváírásra kerüljön. Papíralapú fizetési megbízás esetében
a teljesítési határidõ egy munkanappal meghosszabbodik.

(1) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat korábbi terhelési értéknapot a fizetõ fél fizetési
számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési
mûvelet összegével a fizetõ fél fizetési számláját megterhelte.
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(2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem
alkalmazhat késõbbi jóváírási értéknapot a kedvezményezett fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor
a fizetési mûvelet összegét a saját számláján jóváírták.
(3) Ha a fizetõ fél és a kedvezményezett között a fizetési
mûvelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és
a jóváírást azonos munkanapon és azonos értéknappal teljesíti.

A fizetési mûvelet összegének a kedvezményezett
rendelkezésére bocsátása
21. §
(1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a
fizetési mûvelet összegének a saját számláján történt jóváírását követõen a fizetési mûvelet összegét haladéktalanul
értéknappal látja el és oly módon írja jóvá a kedvezményezett fizetési számláján, hogy azzal a kedvezményezett
azonnal tudjon rendelkezni.
(2) Ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján való jóváírás nem munkanapon történt,
a fizetési mûvelet összegét a pénzforgalmi szolgáltató
a következõ munkanapon haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja.
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(1) Ha a kedvezményezett nem rendelkezik fizetési
számlával annál a pénzforgalmi szolgáltatónál, amely
a pénzforgalmi szolgáltatása keretei között a kedvezményezett javára küldött összeget megkapta, a pénzforgalmi
szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a
fizetési mûvelet hozzá beérkezett összegét legkésõbb a következõ munkanapon a kedvezményezett rendelkezésére
bocsátja, vagy az átvétel lehetõségét egyéb módon biztosítja.
(2) A 46. § szerinti kifizetési utalvány, valamint a 47. §
(1) bekezdésének b) pontja szerinti készpénzátutalás alkalmazása esetén, amennyiben a teljesítés postai kézbesítés útján történik, a határidõ egy munkanappal meghosszabbodik.

Kisösszegû készpénz-helyettesítõ fizetési eszközök
24. §
Kisösszegû készpénz-helyettesítõ fizetési eszközre
vonatkozó keretszerzõdésben a felek megállapodhatnak
arról, hogy
a) a 7. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a pénzforgalmi szolgáltató nem értesíti az ügyfelet a fizetési
megbízás teljesítésének a visszautasításáról, ha a nemteljesítés ténye az ügyfél számára egyértelmûen kiderül;
b) a 17. §-ban és a 23. §-ban foglaltaktól eltérõ teljesítési határidõket alkalmaznak.

22. §
(1) A pénzforgalmi szolgáltató a nála befizetett készpénz összegét a számlatulajdonos fizetési számláján az
ügyfél azonnali rendelkezési jogának biztosítása mellett
– a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – aznapi értéknappal haladéktalanul jóváírja, ha a készpénzbefizetés
a) forintban,
b) fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak minõsülõ
számlatulajdonos javára a fizetési számla pénznemével
megegyezõ pénznemben
történik.
(2) Amennyiben a számlatulajdonos nem fogyasztó
vagy mikrovállalkozás, és a készpénzbefizetés a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál forinton kívüli, a fizetési számla pénznemével megegyezõ pénznemben történik, a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti
feladatait legkésõbb a pénzösszeg átvételét követõ munkanapon teljesíti.
(3) A befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automata
útján történõ készpénzbefizetés esetén a pénzösszeg fizetési számlán történõ jóváírását a befizetés 6. § (2) bekezdésének cb) alpontja szerinti befogadásának napján, azonos
értéknappal végzi el a pénzforgalmi szolgáltató.

VI. FEJEZET
AZ EGYES FIZETÉSI MÓDOK RÉSZLETES
SZABÁLYAI
25. §
A Pft. 63. §-ában meghatározott, a fizetési mûveletek
lebonyolítására alkalmazható fizetési módokon belüli altípusok:
a) fizetési számlák közötti fizetési módok:
aa) az átutalás,
ab) a beszedés,
ac) a fizetõ fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,
ad) az okmányos meghitelezés (akkreditív);
b) fizetési számlához kötõdõ készpénzfizetési módok
különösen:
ba) a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása,
bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára,
bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról;
c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen:
ca) a készpénzátutalás.
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26. §

A fizetési számlák közötti fizetési módok e fejezetben
meghatározott szabályai irányadóak, ha a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési mûveletet nem a fizetõ fél
fizetési számlájának egyenlege, hanem a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.

Az átutalás általános szabályai
27. §
(1) Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási
megbízás) a fizetõ fél megbízza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési
számlája javára.
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szolgáltatót értesíti. A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ
pénzforgalmi szolgáltató ezeket az értesítéseket (nem teljesített megbízásokat) a keretszerzõdésben meghatározott
módon továbbítja a fizetõ fél részére.

Rendszeres átutalás
30. §
(1) Rendszeres átutalási megbízással a fizetõ fél meghatározott összegnek meghatározott idõpontokban (terhelési
napokon) ismétlõdõen történõ átutalására ad megbízást
a pénzforgalmi szolgáltatójának.
(2) A rendszeres átutalási megbízást a pénzforgalmi
szolgáltató mindaddig teljesíti, amíg azt a fizetõ fél vissza
nem vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési
idõpont el nem telt.

(2) Az átutalási megbízást a fizetõ fél a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz nyújtja be.
(3) A pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás
alapján az átutalási megbízás terhelési nap feltüntetésével
is benyújtható.
(4) Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap,
akkor az azt követõ munkanapot kell terhelési napnak tekinteni.

Az átutalás különös szabályai
28. §
Átutalás különösen:
a) a csoportos átutalás,
b) a rendszeres átutalás,
c) a hatósági átutalás és az átutalási végzés.

Csoportos átutalás
29. §
(1) Csoportos átutalás esetén a fizetõ fél a pénzforgalmi
szolgáltatójával történt megállapodás alapján a keretszerzõdésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímû, különbözõ kedvezményezettek javára szóló
átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is
benyújthatja.
(2) A csoportos átutalási megbízás nemteljesítésérõl
(jóváírásának meghiúsulásáról) és annak okáról a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi

Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés
31. §
(1) A hatósági átutalási megbízásban vagy az átutalási
végzésben foglaltak szerint teljesítendõ pénzkövetelések
esetén a Pft. 64. §-ában foglaltakon túl az e § szerinti szabályok irányadóak.
(2) A kedvezményezett által saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás
esetén a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás befogadása elõtt ellenõrzi a kedvezményezettre vonatkozó adatokat (a hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzõszám
összetartozását, a rendelkezésre jogosultnak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását).
(3) A hatósági átutalási megbízás adattartalmát a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató – a (2) bekezdésben leírtak ellenõrzése után – továbbítja a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltatóhoz.
(4) A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltató a hatósági átutalási megbízásról és az átutalási
végzésrõl annak teljesítése, részteljesítése, vagy törvényben meghatározottak szerinti sorbaállítása elõtt nem értesítheti a fizetõ fél számlatulajdonost.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés (rész)teljesítésérõl, illetve sorbaállításáról a teljesítéssel, illetve a sorbaállítással egyidejûleg a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés
adattartalmának közlésével haladéktalanul, írásban értesíti
a fizetõ fél számlatulajdonost.
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A beszedés általános szabályai
32. §

(1) A beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót,
hogy fizetési számlája javára, a fizetõ fél fizetési számlája
terhére meghatározott összeget szedjen be.
(2) A kedvezményezett a beszedési megbízást a fizetési
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz nyújtja be.
(3) A kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a beszedési megbízás befogadása elõtt ellenõrzi a kedvezményezettre vonatkozó adatokat (ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, akkor az okiraton
szereplõ kedvezményezett, a beszedési megbízásban megjelölt kedvezményezett számlatulajdonos és a pénzforgalmi
jelzõszám összetartozását, a rendelkezésre jogosultnak
a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását).
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lentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazó levélben
a fizetõ fél és a pénzforgalmi szolgáltatója benyújtási feltételekben is megállapodhat.
(2) A felhatalmazó levél tartalmazza:
a) a fizetõ fél megnevezését és a felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzõszámát,
b) a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás
benyújtására felhatalmazott kedvezményezett megnevezését és fizetési számlájának pénzforgalmi jelzõszámát,
c) a felhatalmazás lejárati idejét,
d) okirat csatolási kötelezettség esetén az okirat pontos
megjelölését.
(3) A felhatalmazó levél tartalmazhatja még:
a) a teljesítés felsõ értékhatárát,
b) a benyújtási gyakoriságot,
c) fedezethiány esetén a sorbaállítás idõtartamát,
d) a visszavonás módját.

(4) A beszedési megbízás adattartalmát a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató
– a (3) bekezdésben leírtak ellenõrzése után – továbbítja
a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

(4) A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást
a pénzforgalmi szolgáltató – a felhatalmazó levél eltérõ
rendelkezése hiányában – addig fogadja be, illetve teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a fizetõ fél
írásban vissza nem vonja.

(5) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül is benyújthatja a beszedési megbízást.

(5) Ha a fizetõ fél a Pft. 17. § (1) bekezdése alapján,
vagy a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a Pft. 17. §
(4) bekezdése szerint felmondja a keretszerzõdést, a fizetõ
fél pénzforgalmi szolgáltatója – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a felhatalmazó levél alapján legkésõbb
a keretszerzõdés megszûnésének napján teljesít felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást.

(6) Ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni,
vagy azt jogszabály vagy megállapodás alapján ellenjegyzéssel kell ellátni, akkor az így felszerelt beszedési megbízást
a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltató, illetve a (5) bekezdés szerint közvetlen benyújtásra jogosult kedvezményezett a kézbesítés megtörténtének
igazolására alkalmas módon továbbítja a fizetõ fél fizetési
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

A beszedés különös szabályai
33. §
Beszedés különösen:
a) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés,
b) a váltóbeszedés,
c) a csekkbeszedés,
d) a csoportos beszedés,
e) a határidõs beszedés,
f) az okmányos beszedés.
Felhatalmazó levélen alapuló beszedés

(6) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a felhatalmazó levél lejáratát megelõzõen is felmondhatja a keretszerzõdést.
(7) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet a keretszerzõdés
(5)–(6) bekezdés szerinti felmondásáról, ha a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhatalmazás
visszavonásához.
(8) A felhatalmazó levél szövegét a 3. melléklet 4. mintája tartalmazza.

Váltóbeszedés
35. §
(1) Ha a beszedési megbízás váltón alapuló követelés
beszedésére irányul, a váltó egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg.

34. §

(2) A váltón alapuló beszedési megbízáshoz a váltó eredeti példányát csatolja a benyújtó.

(1) A felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a fizetõ
fél számlatulajdonos a pénzforgalmi szolgáltatójánál beje-

(3) A váltókezesekkel, illetve a megtérítési váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelésre irányuló
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beszedési megbízás erre vonatkozó felhatalmazó levél
(3. melléklet 4. mintája) alapján nyújtható be.
(4) Amennyiben a váltót a kedvezményezett beszedési
megbízás benyújtásával fizetés végett bemutatja, de az
fedezethiány miatt nem, vagy csak részben teljesíthetõ,
a váltóban fizetési helyként megjelölt pénzforgalmi szolgáltató a váltójogi szabályok szerinti óváspótló nyilatkozatot vesz fel, kivéve, ha a kibocsátó a váltó szövegében
közhitelû óvást írt elõ, vagy felmentette a váltóbirtokost az
óvás felvételének kötelezettsége alól. Amennyiben a váltóbirtokos a terhelendõ fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató, az óváspótló nyilatkozat felvételére nem
jogosult.

Csekkbeszedés
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(4) A felhatalmazást és annak módosítását a kedvezményezett is eljuttathatja a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ
pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A kedvezményezett a fizetõ
féltõl átvett felhatalmazást öt munkanapon belül továbbítja a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónak. A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a beérkezõ felhatalmazásokat a (2) bekezdésben foglaltak szerint kezeli.
(5) A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltató a fizetõ fél kérésére a fizetõ fél fizetési számláját érintõ, csoportos beszedési megbízásra vonatkozó érvényes felhatalmazásról igazolást ad ki. Az igazolás kérése
a fizetõ fél erre vonatkozó rendelkezése hiányában nem
jelenti az adott felhatalmazás törlését. Az igazolást a fizetõ
fél másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz új felhatalmazásként benyújthatja.

36. §

(6) A kedvezményezett az új felhatalmazás tudomásulvételével egyidejûleg az ugyanazon szerzõdésre vonatkozó korábbi felhatalmazást megszûntnek tekinti.

(1) Ha a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk kibocsátójának a felhatalmazását
a csekk testesíti meg.

(7) A felhatalmazás a PFNY 31 nyomtatványon, az
(5) bekezdés szerinti igazolás a PFNY 31/A nyomtatványon alapul.

(2) A csekkbeszedési megbízáshoz a benyújtó a csekk
eredeti példányát csatolja.

(8) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást
a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatójával megkötött
keretszerzõdésben meghatározott helyen, módon és gyakorisággal (benyújtási határidõ) nyújtja be a beszedési
megbízáson megjelölt terhelési napot legalább öt munkanappal megelõzõen.

Csoportos beszedés
37. §
(1) Az érintett fizetõ felek felhatalmazása alapján a kedvezményezett a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás szerint az azonos jogcímû,
különbözõ fizetõ felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve,
csoportos formában nyújtja be.
(2) A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltató a fizetõ féltõl átvett, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján az átvételtõl
számított hat munkanapon belül a kedvezményezett számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatója útján értesíti a kedvezményezettet a felhatalmazás befogadásáról, módosításáról vagy annak megszüntetésérõl. A teljesítés felsõ értékhatárának összegérõl kizárólag a fizetõ fél hozzájárulása esetén értesítheti a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezettet.
(3) A kedvezményezett a felhatalmazás tudomásulvételérõl vagy visszautasításáról értesíti a vele szerzõdéses
viszonyban álló személyt és a fizetõ fél fizetési számláját
vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót. A fizetõ fél fizetési
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál a felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételének minõsül az is, ha a kedvezményezett megkezdi a beszedést.

(9) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója
a csoportos beszedési megbízás teljesítésébõl rá háruló feladatokat az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, legkésõbb az átvételt követõ munkanapon teljesíti.
(10) A csoportos beszedési megbízás esetében a kedvezményezett a vele szerzõdéses viszonyban álló személyt
a beszedési megbízás alapjául szolgáló számla vagy más
okmány megküldésével értesíti. A kedvezményezett
a számlát legkésõbb a terhelési napot legalább hat munkanappal megelõzõen elküldi a vele szerzõdéses viszonyban
álló személynek. A rendszeresen azonos (pl. havonta
állandó) összegû beszedési megbízás esetében elegendõ,
ha a kedvezményezett a beszedési megbízás összegének
megváltozásakor az azt igazoló okmány (pl. számla) megküldésével, de évente legalább egy alkalommal értesíti
a vele szerzõdéses viszonyban álló személyt. A kedvezményezett a terhelési napot úgy határozza meg, hogy az
a 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
biztosított legyen a számlában vagy más okmányban megjelölt fizetési határidõre történõ teljesülés.
(11) A pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési
megbízásról annak teljesítése elõtt is értesítheti a fizetõ
felet.
(12) A fizetõ fél a terhelési napot megelõzõ munkanap
végéig a csoportos beszedési megbízás teljesítését letilt-

29692

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/112. szám

hatja a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál. A letiltás csak a letiltást tevõ fizetõ felet érintõ beszedési megbízás teljes összege ellen tehetõ. Letiltás esetén
a pénzforgalmi szolgáltató a letiltásban foglaltak szerint
jár el, a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja.
A letiltás a felhatalmazás érvényességét és feltételeit nem
érinti.

(6) Kifogásolás esetén a kincstár a kifogásolásban foglaltak szerint jár el, a kifogásolás indokoltságát, illetve
jogosságát nem vizsgálja.

(13) A csoportos beszedési megbízás teljesítésérõl,
valamint a nemteljesítésrõl és annak okáról a fizetõ fél
fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót értesíti. Az értesítéseket és a teljesített megbízások
adatait a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a keretszerzõdésben meghatározott
módon továbbítja a kedvezményezett részére.

39. §
Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással az
alapügylet kedvezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a fizetési
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a fizetõ félnek (címzettnek).

(14) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a nem teljesült csoportos beszedésrõl legkésõbb a Pft. 23. §-a szerinti
utólagos tájékoztatással egyidejûleg a keretszerzõdésben
megállapodott módon tájékoztatja a fizetõ felet.

A fizetõ fél által a kedvezményezett útján
kezdeményezett fizetés

Okmányos beszedés

40. §
Határidõs beszedés
38. §
(1) A határidõs beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltatót, hogy pénzforgalmi számlája javára, a kincstárnál számlával rendelkezõ fizetõ fél terhére meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési kötelezettségvállalás érvényesítése céljából.
(2) A kedvezményezett a fizetõ fél számára a fizetés teljesítése elleni kifogás megtételére határidõt (a továbbiakban: kifogásolási határidõ) tüntet fel a határidõs beszedési
megbízáson. A kifogásolási határidõ utolsó napjának legkorábbi idõpontja a megbízás kedvezményezett által
– a pénzforgalmi számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz – történõ benyújtását követõ tizedik munkanap
lehet.
(3) A határidõs beszedési megbízás benyújtásáról annak
teljesítése elõtt a kincstár a fizetõ felet elõzetesen értesíti,
és a megbízást a fizetõ fél rendelkezése szerint teljesíti.
Ebbõl a szempontból rendelkezésnek minõsül az is, ha a
fizetõ fél a kifogásolási határidõn belül nem él kifogásolási
jogával.
(4) A fizetõ fél a kincstárnál a határidõs beszedési megbízás teljesítése ellen legkésõbb a kifogásolási határidõ
utolsó napját megelõzõ munkanapon a kincstár által meghatározott módon és formában részben vagy egészben
kifogást tehet.
(5) Ha a fizetõ fél a határidõs beszedési megbízás teljesítésével kapcsolatban nem emel kifogást, ezt a beszedés
teljesítéséhez történõ hozzájárulásának kell tekinteni.

(1) Bankkártyával belföldön lebonyolított fizetési mûvelet esetén, ha a bizonylaton szereplõ összeg pénzneme
megegyezik a bankkártya-használat fedezetét biztosító
fizetési számla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret pénznemével, a fizetési számlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összegnek minden esetben meg kell
egyeznie a bizonylaton szereplõ összeggel.
(2) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a belföldön
lebonyolított fizetési mûvelet azonosítását a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által megküldött, a fizetési megbízást részletezõ kimutatásban az adott fizetési
mûvelet kapcsán a kedvezményezetthez rendelt országkód
alapján végzi el.

Okmányos meghitelezés (akkreditív)
41. §
(1) Az okmányos meghitelezéssel a pénzforgalmi szolgáltató (nyitó pénzforgalmi szolgáltató) az alapügyletben
kötelezett megbízása alapján saját nevében arra vállal
kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidõn belül a meghatározott okmányokat hozzá
benyújtja, illetve az okmányos meghitelezésben elõírt
egyéb feltételeket teljesíti, akkor az okmányos meghitelezésben meghatározott összeget az okmányok megfelelõsége esetén részére megfizeti.
(2) A kedvezményezett az okmányos meghitelezésben
elõírt okmányokat megfelelõ igénybejelentõ levéllel közvetlenül vagy a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatója
útján juttatja el a nyitó pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
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(3) A nyitó pénzforgalmi szolgáltató az okmányos meghitelezés összegét a kedvezményezettnek az okmányos
meghitelezésben vagy az igénybejelentõ levélben meghatározott fizetési számlájára átutalással fizeti meg.
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valamint biztosítja a fizetõ fél kedvezményezett általi
beazonosíthatóságát biztosító hivatkozás és egyéb közlemény megadását.

Készpénzkifizetés fizetési számláról
Készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása
44. §
42. §
(1) A számlatulajdonos készpénzfizetésre szóló csekket
abban az esetben bocsáthat ki, ha a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatójával csekkszerzõdést kötött.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató a neki címzett csekket
– eltérõ megállapodás hiányában – a kibocsátó számlatulajdonos által a csekken feltüntetett fizetési számlán lévõ
fedezet erejéig váltja be (teljesíti).
(3) A számlatulajdonos a fizetési számlája megszûnésekor a birtokában lévõ felhasználatlan csekklapokat (csekkfüzetet) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz visszajuttatja.
(4) A készpénzfizetésre szóló csekk beváltásakor
a csekkbirtokos (kedvezményezett) személyazonosságát
a pénzforgalmi szolgáltató a következõk szerint vizsgálja:
a) megnevezett személyre szóló csekk beváltásánál
– ha a csekket nem üresen ruházták át – a pénzforgalmi
szolgáltató azt vizsgálja, hogy a csekkbirtokos a csekken
megnevezett kedvezményezettel azonos személy-e, mert
az összeget a csekken megnevezett személy részére fizetheti ki,
b) a bemutatóra szóló csekk összegét a pénzforgalmi
szolgáltató annak fizeti ki, aki a csekket bemutatja.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfizetésre
szóló csekken megnevezett kedvezményezettel, illetve
a csekket bemutató csekkbirtokossal a csekk hátlapját az
összeg átvételének elismeréseként aláíratja.

Készpénzbefizetés fizetési számlára
43. §
(1) Fizetési számlára készpénzbefizetést a számlavezetõ
pénzforgalmi szolgáltató, valamint a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatón kívül – a pénzforgalmi szolgáltatók
egymás közötti megállapodása alapján – más pénzforgalmi szolgáltató fogadhat el.
(2) Az (1) bekezdésben említett pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal (pl. befizetési lappal, készpénzátutalási megbízással) vagy a pénztárbizonylat aláírásával fizethetõ be készpénz a fizetési számlára.
(3) A készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvány,
illetve a pénztárbizonylat tartalmazza a kedvezményezett
számlatulajdonos nevét és pénzforgalmi jelzõszámát,

(1) Fizetési számláról készpénz a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a vele erre szerzõdött
más pénzforgalmi szolgáltatónál vehetõ fel.
(2) A számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató, valamint
– az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján – más
pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál készpénzkifizetési
célra szolgáló nyomtatvánnyal (pl. kifizetési lappal, kivételi bizonylattal), a pénztárbizonylat aláírásával, valamint
– csekken kívül – készpénzfelvételi utalvánnyal vehetõ fel
készpénz a fizetési számláról.
(3) A fizetési számla terhére kifizetési utalvánnyal postai úton (postai kézbesítéssel) is történhet készpénzkifizetés.

45. §
(1) Készpénzfelvételi utalvány használata esetén
a számlatulajdonos és a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás határozza meg
a) a készpénzfelvételi utalvány (utalványfüzet) igénylésének, rendelkezésre bocsátásának és bevonásának módját, valamint
b) a készpénzfelvételi utalvány formáját, adattartalmát,
kiállításának és aláírásának szabályait.
(2) A készpénzfelvételi utalványt az ügyfél a kiállítástól
számított nyolc naptári napon belül mutatja be a pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál kifizetés végett. A határidõbe a kiállítás napja nem számít bele. Ha a határidõ utolsó
napja nem munkanap, a határidõ a következõ munkanapon
jár le.
(3) A készpénzfelvételi utalványon a számlatulajdonos
megnevezheti a készpénzfelvétellel megbízott természetes
személyt. Ilyenkor a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány összegét a megnevezett személynek
fizeti ki. Ha a készpénzfelvételi utalványon a számlatulajdonos nem nevez meg készpénzfelvétellel megbízott
személyt, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi
utalvány összegét a bemutató személynek fizeti ki.
(4) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány igazolt, illetve az azt bemutató benyújtójával a készpénzfelvételi utalvány hátlapját az összeg átvételének elismeréseként aláíratja.
(5) Ha a határidõn belül bemutatott készpénzfelvételi
utalvány összegének kifizetéséhez szükséges pénzügyi
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fedezet a számlatulajdonos fizetési számláján nem áll rendelkezésre, a pénzforgalmi szolgáltató az érvénytelenített
készpénzfelvételi utalványt a benyújtó részére teljesítetlenül visszaadja.
(6) A készpénzfelvételi utalvány elvesztése, ellopása
vagy megsemmisülése esetén a számlatulajdonos ezt a körülményt haladéktalanul írásban bejelenti a számlavezetõ
pénzforgalmi szolgáltatónál. Ha a készpénzfelvételi utalvány más pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál is beváltható, a bejelentést egyidejûleg ott is meg kell tenni.
A pénzforgalmi szolgáltató a bejelentést 5 évig, de legfeljebb a fizetési számla megszûnéséig tartja nyilván.
(7) A számlatulajdonos a birtokában lévõ felhasználatlanul maradt készpénzfelvételi utalványfüzeteket (utalványlapokat) a fizetési számlája megszûnésekor visszajuttatja a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
46. §
(1) Kifizetési utalvány használata esetén a számlatulajdonos a kifizetési utalvány kiállításával megbízza a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a fizetési számlája terhére meghatározott összeget postai úton
fizessen ki a címzettnek.
(2) A számlatulajdonos és a fizetési számláját vezetõ
pénzforgalmi szolgáltató, illetve a postai kézbesítést végzõ szolgáltató közötti megállapodás határozza meg
a) a kifizetési utalvány és az azt kísérõ egyéb nyomtatvány (pl. feladójegyzék, fedezetet igazoló okmány) formáját, adattartalmát és kitöltési szabályait,
b) a kifizetési utalványnak és az azt kísérõ egyéb okmánynak, illetve azok adattartalmának az elõállítási, továbbítási és
feldolgozási módját,
c) a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásának a módját,
d) a nem kézbesíthetõ vagy ki nem fizethetõ kifizetési
utalvány összegének a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató részére történõ visszaküldési módját és határidejét,
e) a kifizetési utalvánnyal kapcsolatos felszólamlás
módját, ideértve a kifizetése letiltását is.
(3) A postai úton történõ kifizetés során a kifizetési utalványon feladott pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére
a postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletnek
a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó szabályai
megfelelõen irányadóak.
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a) a pénztáránál való kifizetéssel,
b) postai úton (kézbesítéssel)
bocsátja a kedvezményezett (címzett) rendelkezésére.
(2) A készpénzátutalás céljára szolgáló nyomtatvány
típusát, adattartalmát és kitöltési módját a pénzforgalmi
szolgáltató határozza meg.
(3) A postai úton történõ kifizetés során az átutalt pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások
ellátásáról és minõségi követelményeirõl szóló 79/2004.
(IV. 19.) Korm. rendeletnek a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó szabályai megfelelõen irányadóak.
VII. FEJEZET
AZ ELSZÁMOLÁSFORGALOMMAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A papíralapú fizetési megbízások pénzforgalmi
szolgáltatók közötti továbbítása
48. §
A pénzforgalmi szolgáltató a hitelesítõ táblában megjelölt fiók címen fogadja a részére benyújtott, mellékelt
okiratot tartalmazó fizetési megbízásokat.
A fizetési megbízás továbbítása a belföldi fizetési
rendszerekben
49. §
(1) Ha a fizetési megbízások pénzforgalmi szolgáltatók
közötti elszámolása vagy teljesítése belföldi fizetési rendszer
útján történik, a pénzforgalmi szolgáltató a számlatulajdonosok által benyújtott fizetési megbízásokon szabályszerûen feltüntetett valamennyi számszerû és szöveges adatot
– ideértve a ,,Közlemény” rovat tartalmát is – fizetési megbízásonként, tételenkénti adatközléssel továbbítja.
(2) Ha a beszedési megbízás kedvezményezettje egy belföldi fizetési rendszer közvetlen tagja, megbízását a belföldi
fizetési rendszeren keresztül közvetlenül juttatja el a fizetõ fél
számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatójához és ennek során
kedvezményezetti fizetési számlaként a kedvezményezett által vezetett technikai számlát jelölheti meg.
VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Készpénzátutalás

Hatálybalépés

47. §

50. §

(1) A készpénzátutalás olyan fizetési számla használata
nélküli pénzátutalás, amelynek során a készpénzátutalás
tárgyát képezõ összeget a pénzforgalmi szolgáltató

(1) E rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 17. §-ának (2)–(3) bekezdése 2012. január 1-jén hatályát veszti.
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(3) Hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról
szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNBr) és az azt módosító 9/2008. (VIII. 8.) MNB
rendelet.

Átmeneti rendelkezések
51. §
(1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen átvett fizetési megbízásokra kell alkalmazni.
(2) E rendelet 11. §-ának (1) bekezdésétõl eltérõen
2010. április 30-ig a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt a pénzforgalmi
szolgáltató pénztáránál befizetik.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató az e rendelet hatálybalépését megelõzõen alkalmazott PFNY jelû pénzforgalmi
nyomtatványokon benyújtott fizetési megbízásokat
2010. december 31-ig veszi át.
(4) A Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény
az 5. § (2) bekezdésében elõírt, a fizetési megbízás átvétele
idõpontjának óra és perc feltüntetésével történõ rögzítése
kötelezettségét a postáról szóló 2003. évi CI. törvény alapján kötelezõen végzendõ pénzforgalmi szolgáltatások
tekintetében 2011. január 1-jétõl teljesíti.
(5) Az MNBr e rendelet kihirdetésekor hatályos rendelkezései az irányadóak a Pft. 66. §-a alapján benyújtott fizetési megbízásokra.
(6) Az MNBr alapján kiállított csoportos beszedési
megbízás benyújtását lehetõvé tevõ felhatalmazás és beszedési megbízás benyújtását lehetõvé tevõ felhatalmazó
levél a felek megjelölésének változásától függetlenül változatlanul érvényes.

Hatályukat vesztõ rendelkezések
52. §
(1) Hatályát veszti az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló 3/2009. (I. 23.) MNB rendelet
2. §-ának 14. pontja.
(2) E rendelet 50. §-ának (3) bekezdése és 53. §-a
2009. november 2-án hatályát veszti.
(3) E rendelet 50. §-ának (2) bekezdése 2012. január
2-án hatályát veszti.
(4) E § 2012. január 3-án hatályát veszti.
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Módosuló rendelkezések
53. §

(1) A kötelezõ jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve
képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005.
(VI. 11.) MNB rendelet 5/A. §-a (4) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A megállapodás kötelezõ tartalmi eleme, hogy a levelezett tartalékköteles hitelintézet felhatalmazást ad az
MNB javára az e rendeletbõl eredõ, a levelezett tartalékköteles hitelintézettel szembeni követelések beszedése céljából a levelezõ tartalékköteles hitelintézetnek az általa a
levelezett tartalékköteles hitelintézet részére vezetett valamennyi pénzforgalmi számlája megterhelésére. A felhatalmazásnak az MNB hozzájárulása nélkül vissza nem vonhatónak kell lennie.”
(2) A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 2. §-ának
7. pontjában és 6. §-ának (4) bekezdésében a „bankszámlán” szó helyébe a „fizetési számlán” kifejezés, 2. §-ának
8. és 9. pontjában, valamint 16. §-ának (3) bekezdésében
a „bankszámla” szó helyébe a „fizetési számla” kifejezés,
2. §-ának 19. pontjában a „bankszámláján” szó helyébe
a „fizetési számláján” kifejezés lép.
(3) A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 2. §-ának
17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. pénzforgalmazó:
a) a Hpt. 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hitelintézet,
ideértve a külföldi székhelyû hitelintézet magyarországi
fióktelepét is (a továbbiakban együtt: hitelintézet),
b) a Hpt. 6/A. §-ának (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi intézmény,
c) a Hpt. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
pénzváltási tevékenységet hitelintézet ügynökeként végzõ
szervezet,
d) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 3. §-ának
38. pontja szerinti Posta Elszámoló Központot mûködtetõ
egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: posta),
valamint
e) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti nemzetközi postautalványszolgáltatást nyújtó postai szolgáltató.”
(4) Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 3/2009. (I. 23.) MNB rendelet 2. §-ának
12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. pénzforgalmazó:
a) a Hpt. 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hitelintézet,
ideértve a külföldi székhelyû hitelintézet magyarországi
fióktelepét is (a továbbiakban együtt: hitelintézet),
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b) a Hpt. 6/A. §-ának (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi intézmény,
c) a Hpt. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
pénzváltási tevékenységet hitelintézet ügynökeként végzõ
szervezet,
d) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 3. §-ának
38. pontja szerinti Posta Elszámoló Központot mûködtetõ
egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: posta),
valamint
e) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti nemzetközi postautalványszolgáltatást nyújtó postai szolgáltató.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés
54. §
E rendelet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. törvénnyel, valamint a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggõ módosításáról szóló
2009. évi LXXXVI. törvénnyel együtt a belsõ piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK,
a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és
a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet
a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelethez
A pénzforgalmi jelzõszám kialakítása
1. A belföldi pénzforgalmi jelzõszámot az alábbi szabályoknak megfelelõen kell kialakítani:
a) az elsõ nyolc karakter az irányító kód; az irányító
kód elsõ három számjegye a pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja, amely a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatót, a következõ négy számjegy a pénzforgalmi szolgáltató fiókját vagy számlavezetõ helyét jelöli, a nyolcadik
számjegy ellenõrzõ szám;
b) a 9–16. karakter vagy a 9–24. karakter a fizetési
számla azonosító száma; 16 karakter hosszúságú számsor
esetében a 16. számjegy, 24 karakter hosszúságú számsor
esetében a 24. számjegy ellenõrzõ szám, és a 24 karakter
hosszúságú pénzforgalmi jelzõszám 16. számjegye értelemszerûen szabadon kialakítható;
c) az ellenõrzõ számok az elõttük álló számjegyek
ellenõrzésére szolgálnak, melyeket a következõ algoritmus szerint kell képezni: külön az 1–7., valamint külön
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a 9–15. vagy 9–23. számjegyeket helyi értékük csökkenõ
sorrendjében meg kell szorozni a ,,9, 7, 3, 1 … 9, 7, 3, 1”
számokkal, a szorzatokat össze kell adni, és az eredmény
egyes helyi értékén lévõ számot ki kell vonni 10-bõl. A különbség az ellenõrzõ szám. (Ha a különbség „10”, az ellenõrzõ szám értéke „0”.)
2. A nemzetközi pénzforgalmi jelzõszámot (IBAN) az
alábbi szabályoknak megfelelõen kell kialakítani:
a) az elsõ két karakter Magyarország ISO 3166 szabvány szerinti országkódja: HU;
b) a 3–4. karakter az ellenõrzõszám, amelynek algoritmusát az Európai Banki Szabványügyi Bizottság (European Committee for Banking Standards (ECBS) IBAN
képzésére vonatkozó szabványa tartalmazza;
c) az 5–28. karakter a belföldi pénzforgalmi jelzõszám
(16 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelzõszám esetében
az IBAN képzésekor az utolsó 8 karaktert nulla számjeggyel kell feltölteni).

2. melléklet
a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelethez
A fizetési megbízások, illetve a 3. melléklet szerinti
pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályai
I. A fizetési megbízások kiállításának
általános szabályai
1. A 3. melléklet szerinti pénzforgalmi nyomtatványokon – a PFNY 41 nyomtatvány kivételével – a pénzösszeget forintban kell feltüntetni akkor is, ha az devizaösszeg
ellenértéke. Utóbbi esetben a deviza pénznemét és összegét a ,,Közlemény” rovatba kell beírni.
2. A pénzforgalmi nyomtatványokon a fizetendõ összeget forintra kerekítve kell feltüntetni.
3. A külföldi pénznemre szóló fizetési megbízáson
a nem egész számra szóló fizetendõ összeg pénznemtõl
függõen legfeljebb három tizedesig kerekítve tüntethetõ
fel és az összeg mellett fel kell tüntetni a fizetési megbízás
devizanemének három alfabetikus jegybõl álló ISO kódját.

II. A PFNY jelölésû pénzforgalmi nyomtatványok
kiállításának általános szabályai
1. A pénzforgalmi nyomtatvány erre a célra rendszeresített rovataiban kell feltüntetni a fizetõ fél és a kedvezményezett számlatulajdonos nevét (szükség esetén rövidített
formában, legfeljebb 27, illetve 32 karakter terjedelemben), valamint pénzforgalmi jelzõszámát.
2. A forintra kerekített átutalandó összeget csak számmal kell feltüntetni.
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3. A „Terhelési nap” rovatába csak akkor kell adatot
(év, hó, nap) írni, ha a fizetõ fél fizetési számláját – az 5. §
(1) bekezdésben foglaltak szerint – a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatónak nem a tárgynapon, hanem a fizetési megbízás befogadásának napját követõ valamely
munkanapon kell megterhelni.
4. A pénzforgalmi nyomtatvány „Bizonylatszám”
rovatában legfeljebb hat számjeggyel lehet a fizetési megbízást sorszámmal ellátni.
5. A „Közlemény” rovatba az átutalni vagy beszedni
kívánt összeg rendeltetésére vonatkozó közlést kell beírni
(legfeljebb 52 karakter terjedelemben).
6. A pénzforgalmi szolgáltatóval történõ megállapodás
alapján – gépi úton történõ kitöltés, illetve számítástechnikai úton történõ benyújtás esetén – a közlemény hossza
maximum 96 karakter lehet, írásjelekkel és szóközökkel
együtt. Ha a fizetési megbízást adó ügyfél a közlemény
egy részét ki kívánja emelni mint hivatkozási számot
(pl. számlaszám, szerzõdésszám, fogyasztó azonosító),
akkor azt a ,,Közlemény” rovat elsõ sorában legfeljebb
24 karakter hosszon végzi el, s az elsõ sor elsõ kódkockájába „X” jelet ír.

III. Az egyes PFNY jelölésû pénzforgalmi nyomtatványok
kiállításának további szabályai
1. A PFNY 11 átutalási megbízás (3. melléklet 1. minta) „fizetési rendszer” rovatát, a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott módon, akkor kell kitölteni, ha az átutalási megbízás teljesítését a fizetõ fél valamely meghatározott fizetési rendszer útján kéri.
2. A PFNY 71 hatósági átutalási megbízás (3. melléklet
2. minta) „Közlemény” rovatában a benyújtás alapjául
szolgáló határozat számát és a határozatot kibocsátó szervet, továbbá gyermektartásdíj iránti végrehajtásnál
a ,,GY”, szüléssel járó költség behajtásánál az „SZ” rövidítést fel kell tüntetni.
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tizedesvesszõvel elválasztva kell a kedvezményezettnek
megadnia.
6. A PFNY 51 határidõs beszedési megbízás (3. melléklet 7. minta) „Kifogásolási határidõ utolsó napja” rovatának kitöltésénél a 38. § (2) bekezdésében foglaltakat kell
figyelembe venni.

IV. A PFNY jelölésû pénzforgalmi nyomtatványok
egyes példányainak rendeltetése
1. A PFNY 11 átutalási megbízás (3. melléklet 1. minta)
két példányos pénzforgalmi nyomtatvány:
a) az 1. példány a fizetõ félnek a fizetési számláját
vezetõ pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása,
b) a 2. példány a fizetõ fél saját példánya; a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való
átadás esetén a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja az átutalási megbízás átvételét.
2. A belföldi fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozó pénzforgalmi szolgáltató a PFNY 11 átutalási megbízást három példányos formában is rendszeresítheti. Ebben
az esetben az 1. és 2. példányt kell a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz benyújtani, s a 3. példány a fizetõ fél
saját példánya.
3. A PFNY 71 hatósági átutalási megbízás (3. melléklet
2. minta) három példányos pénzforgalmi nyomtatvány:
a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató részére
adott megbízása, amely vagy amelynek adattartalma, ha
a kedvezményezett a hatósági átutalási megbízást saját
pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezi, a fizetõ
fél pénzforgalmi szolgáltatója részére kerül továbbításra,
b) a 2. és 3. példány rendeltetése megegyezik a 4. pont
alatti PFNY 41 beszedési megbízás 2. és 3. példányának
a rendeltetésével.

4. Ha a PFNY 41 beszedési megbízás csekk beszedésére szolgál, a csekk sorszámát a ,,Bizonylat” rovatban, ha
a csekk sorszáma hosszabb hat karakternél, akkor azt
a ,,Közlemény” rovatban kell feltüntetni, s a ,,bizonylat”
rovatot egyedi sorszámmal kell ellátni.

4. A PFNY 41 beszedési megbízás (3. melléklet 3. minta)
három példányos pénzforgalmi nyomtatvány:
a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása, amely vagy amelynek adattartalma a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz kerül
továbbításra, illetve közvetlen benyújtás esetén részére
kerül átadásra,
b) a 2. példánnyal vagy azzal azonos adattartalommal
értesíti a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltató a fizetõ fél számlatulajdonos(oka)t,
c) a 3. példány a kedvezményezett saját példánya;
a pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás
esetén kérésre a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja a megbízás átvételét.

5. A devizaösszegre szóló PFNY 41 beszedési megbízás „Összeg” rovatában az egész számot a tizedesektõl

5. A PFNY 51 határidõs beszedési megbízás három
példányos pénzforgalmi nyomtatvány:

3. A PFNY 41 beszedési megbízás (3. melléklet 3. minta)
a ,,A benyújtás indoka” rovatába
a) felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás
benyújtása esetén a ,,1”-est,
b) váltón alapuló beszedési megbízás benyújtása esetén
„4”-est,
c) csekkbeszedés esetén „5”-öst
kell írni.
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a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása,
b) a 2. példány a kedvezményezett saját példánya;
a pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás
esetén kérésre a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja a megbízás átvételét,
c) a 3. példánnyal értesíti a kedvezményezett a fizetõ
felet a megbízás benyújtásáról, csatolva az okmányokat.

e) bal margó mérete 5,08 mm (2 cpi), eltérés kevesebb
mint ñ0,1 mm lehet,
f) alapszín: az elsõ példányon 580–820 nanométer hullámhosszúságú színképtartományba esõ ún. vakszín (ICR
rendszerû beolvasáshoz),
g) a hátoldal csak szintén vakszínû elõnyomatot tartalmazhat (a beszedési megbízás elsõ példányán),
h) az OCR-sávba (ún. fehér mezõ) fekete színnel,
OCR-B karakterkészlettel nyomtathatók az adatok.

6. A PFNY 31, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás (3. melléklet 5. minta) pénzforgalmi nyomtatvány mind három példányos (fizetõ fél
pénzforgalmi szolgáltatója, kedvezményezett, fizetõ fél
példánya), mind két példányos (fizetõ fél pénzforgalmi
szolgáltatója és fizetõ fél példánya) formában alkalmazható.

4. A nyomtatványok kézírással, illetve írógéppel
(nyomtatóval) tölthetõk ki. Kézírás esetén az egyes kódkockákba (kb. 4x5,5 mm) egyenként kell beírni a betûket,
illetve számokat oly módon, hogy azokat a beírás lehetõleg kitöltse.

3. melléklet
a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelethez
A pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzõi
1. A PFNY 11, PFNY 41, PFNY 51 és PFNY 71 pénzforgalmi nyomtatványok a számítógépes képfeldolgozási
technológia (OCR-ICR) bevezetésére alkalmas nyomtatványrendszeren alapulnak.
2. Az OCR-ICR rendszerû feldolgozásra alkalmas
bizonylatok optikai-technológiai, nyomtatási elõírásait
legrészletesebben a következõ szabványok rögzítik:
DIN 66008, DIN 66009, DIN 66223, DIN 6723.
3. Az 1. pontban felsorolt pénzforgalmi nyomtatványok legfontosabb elõírásai:
a) a nyomtatványokat az e mellékletben bemutatott
minták alapján (1–3. és 7. minták), magyar nyelvû feliratokkal kell elkészíteni,
b) papírminõség: elsõ példánynál OCR-minõségû
90
gramm/m2,
második-harmadik
példánynál
56–57 gramm/m2 minõségû önátírós,
c) nyomtatványméret: 101,59 mm x 149,86 mm
(4"x59/10"), a nyomtatványok mind leporelló formátumban, mind egyes méretben is elõállíttathatók, a pénzforgalmi szolgáltató elõnyomott nevével, illetve anélkül, ún.
biankó formában is,
d) helyzettûrés: külméret és nyomtatási kép esetén kevesebb mint ñ1,0 mm,

5. Gépi kitöltés esetén az egyes mezõk vízszintes középvonalában elhelyezkedõ sorba kell beírni az adatokat
10 cpi nyomtatási sûrûséggel (vízszintes, duplaszéles karakterek száma 27, sortávolság 6 karakter/inch), míg az
egyes mezõkön belüli, kézírásos betûk számára készített
beosztás követése szükségtelen.
6. A nyomtatványokon adatokat sem dombornyomással, sem perforációval nem szabad elhelyezni, mivel az az
optikai jelfelismerést akadályozza.
7. A hagyományos rendszerû feldolgozásra (manuális
adatfelvételezés) alkalmas pénzforgalmi nyomtatványok
valamennyi példányát 56–57 gramm/m2 minõségû önátírós papír felhasználásával kell elkészíteni.
8. A 7. pont szerinti feldolgozásra kerülõ nyomtatványok alnyomati színelõírásai a következõk:
a) átutalási megbízás:
1. pld. piros (pantone Warm Red U),
2. pld. fekete;
b) átutalási megbízás (3 pld.):
1. pld. piros (pantone Warm Red U),
2. pld. lila (pantone 247U),
3. pld. fekete;
c) hatósági átutalási megbízás
1. pld. sárga (pantone 144U),
2. pld. fekete,
3. pld. lila (pantone 247U);
d) beszedési megbízás és határidõs beszedési megbízás
1. pld. sárga (pantone 144U),
2. pld. fekete,
3. pld. lila (pantone 247U);
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1. számú minta

Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

A fizetĘ fél aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A fizetĘ fél számláját vezetĘ pénzforgalmi szolgáltató
neve és székhelye

A megbízás kelte

A fizetĘ fél neve

A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma

A kedvezményezett neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)






Ft

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

Terhelési nap

Bizonylatszám


Jel

Fizetési rendszer



Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

PFNY11

X
X
Közlemény

<93>
Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Átutalási megbízás

MAGYAR KÖZLÖNY
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2. számú minta

1. példány
Kérjük az alábbi pénzkövetelésünknek a megjelölt számlánk javára, a fizetĘ fél fizetési számlája terhére való átutalását

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése,
amelyhez a megbízás benyújtásra kerül

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)






Ft

A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma

Jel

PFNY71 – 1. példány

Bizonylatszám

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<94>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Hatósági átutalási megbízás

2009/112. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

29701

2. példány
Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon).

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése,
amelyhez a megbízás benyújtásra kerül

A megbízás kelte

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)

Ft
A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma

Jel

PFN71 – 2. példány

Bizonylatszám

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<94>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Hatósági átutalási megbízás

2. példány hátoldala:
Tájékoztatjuk Ön(öke)t, hogy a túloldalon feltüntetett tartalommal hatósági átutalási megbízást
nyújtottak be az Ön(ök) fizetési számlája terhére.
A hatósági átutalási megbízás jogalapjára vagy összegszerĦségére vonatkozó esetleges kérdéseire a
kedvezményezett ad felvilágosítást.
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3. példány
Az alábbi hatósági átutalási megbízást nyújtottuk be a megnevezett pénzforgalmi szolgáltatóhoz

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése,
amelyhez a megbízás benyújtásra kerül

A megbízás kelte

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)

Ft
A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma

Jel

PFN71 – 3. példány

Bizonylatszám

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<94>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Hatósági átutalási megbízás
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3. számú minta

1. példány
Kérjük az alábbi követelésünk beszedését és fizetési számlánkon való jóváírását.

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A kedvezményezett számláját vezetĘ
pénzforgalmi szolgáltató neve

A megbízás kelte

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Devizanem ISO kódja

Összeg






A benyújtás
indoka
(l. túlold)

Bizonylatszám

Jel

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<95>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Beszedési megbízás

1. példány hátoldala:
A túloldali „A benyújtás indoka” rovatba a következĘ jelzĘszámot kell beírni:
1 - A fizetĘ fél felhatalmazó levele alapján
4 – Váltóbeszedés
5 – Csekkbeszedés

PFNY41 – 1. példány

A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma
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2. példány:
Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon).

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A kedvezményezett számláját vezetĘ
pénzforgalmi szolgáltató neve

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Devizanem ISO kódja

Összeg

Bizonylatszám

Jel

A benyújtás
indoka
(l. túlold)

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<95>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

Beszedési megbízás

2. példány hátoldala:
Tájékoztatjuk Ön(öke)t, hogy a túloldalon feltüntetett tartalommal beszedési megbízást nyújtottak be
az Ön(ök) fizetési számlája terhére.
A benyújtás indoka rovatban feltüntetett ok:
1 - A fizetĘ fél felhatalmazó levele alapján
4 – Váltóbeszedés
5 – Csekkbeszedés
A beszedési megbízás jogalapjára vagy összegszerĦségére vonatkozó esetleges kérdéseire a
kedvezményezett ad felvilágosítást.

PFNY41 – 2. példány

A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma
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3. példány:
Az alábbi beszedési megbízást nyújtottuk be a számlavezetĘ pénzforgalmi szolgáltatónkhoz

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A kedvezményezett számláját vezetĘ
pénzforgalmi szolgáltató neve

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Devizanem ISO kódja

Összeg

A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma

Jel

A benyújtás
indoka
(l. túlold)

PFNY41 – 3. példány

Bizonylatszám

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<95>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

3. példány hátoldala:
A túloldali „A benyújtás indoka” rovatba a következĘ jelzĘszámot kell beírni:
1 - A fizetĘ fél felhatalmazó levele alapján
4 – Váltóbeszedés
5 – Csekkbeszedés

Beszedési megbízás
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4. számú minta
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt
............................................................
............................................................
(számlavezetõ neve és címe)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett
által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következõkben foglalt feltételekkel:
Fizetõ fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi jelzõszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzõszáma:
A felhatalmazás idõtartama: ... év ........ hó ... naptól ... év ............ hó ... napig*
visszavonásig*
a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*
b) a beszedési megbízáshoz a következõ okirato(ka)t kell csatolni*:
az okirat(ok) megnevezése ...........................................................
További feltételek*:

a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felsõ értékhatár a teljesítés pénznemétõl függõen:
............ Ft
............ devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság: ............... (pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás idõtartama legfeljebb ............. nap
e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt, ................, ... év ......... hó ... nap

............................................................
Fizetõ fél számlatulajdonos

* nem kívánt rész törlendõ
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5. számú minta
FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE,
A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

1.
Fizetŋ fél neve:

Fizetŋ fél adatai

Fizetési számla pénzforgalmi jelzŋszáma:
2.
Kedvezményezett adatai
Kedvezményezett (közszolgáltató, díjbeszedŋ, biztosító, eladó, stb.) neve:
Kedvezményezett azonosítója:

3 Kedvezményezettel szezŋdéses viszonyban lévŋ személy (a továbbiakban: szerzŋdŋ fél)
adatai
Szerzŋdŋ fél (elŋfizetŋ, biztosított, vásárló, stb.) neve:
Szerzŋdŋ fél címe:
Szerzŋdŋ fél (vagy szerzŋdés) azonosítója a kedvezményezettnél:

4.
Érvényesség kezdete:
Teljesítés felsŋ értékhatára:

-

Teljesítés adatai
vége:
Ft,

-

-

azaz ___________________________________________________ forint

5.

A felhatalmazás jellege
Eredeti felhatalmazás Módosítás Megszüntetés

6.
Nyilatkozat
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom __________________
___________________________________ pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a
fentebb megjelölt kedvezményezettet az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és
fizetési számlámat a kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési
útmutató ismeretében adtam meg.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás
elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges idŋpontjáról, illetve elutasításáról és
annak okáról a kedvezményezettŋl a számlavezetŋm és a szerzŋdŋ fél kap értesítést.
Hozzájárulok ,
Nem járulok hozzá ,
hogy a számlavezetŋm a teljesítés felsŋ értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet.

Kelt:

év

hó

nap

Kelt:

________________________
Fizetŋ fél aláírása

év

hó

nap

________________________
Átvevŋ hivatalos aláírása
PFNY31

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS
MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE címû nyomtatvány kitöltésével a fizetõ fél felhatalmazza számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt fizetési számláról fizetéseket teljesítsen.
A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazás kezdeményezhetõ, valamint létezõ felhatalmazás módosítható vagy megszüntethetõ.

I. Felhatalmazás kezdeményezése
A felhatalmazást adó fizetõ félnek az 1-tõl 5-ig terjedõ számozással jelölt adatcsoportokat kell kitöltenie a rendelkezésére álló számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. szerzõdésen) szereplõ adatok felhasználásával írógéppel, vagy nyomtatott betûkkel. Az adatokat az elõre megrajzolt négyzetekbe kell beírni, figyelembe véve a négyzetek számát.
1. Fizetõ fél adatai
Kitöltendõ a ,,Fizetõ fél neve” maximum 32 jel hosszúságban és a terhelendõ „Fizetési számla pénzforgalmi jelzõszáma” 2-szer 8, vagy 3-szor 8 számjegy hosszan. Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 jelet, akkor rövidíteni szükséges a fizetési számlaszerzõdéssel összhangban.
2. Kedvezményezett adatai
A „Kedvezményezett (közszolgáltató, díjbeszedõ, biztosító, eladó stb.) neve” mezõben annak a szervezetnek a nevét
kell szerepeltetni maximum 32 jel hosszúságban, amely a felhatalmazással jogot szerez arra, hogy a vonatkozó szolgáltatásból eredõ követelését érvényesítse, a fizetõ fél számlájával szemben követeléssel éljen.
A „Kedvezményezett azonosítója” mezõbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a fizetõ félnek vagy a szerzõdõ félnek
kiküldött számlán, értesítõn vagy szerzõdésen azonos felirattal szerepel. (Forduljon az ügyintézõhöz, ha ilyen adat nem
található a számlán!) A felhatalmazás elfogadásáról, az elsõ terhelés esedékességérõl a kedvezményezett tájékoztatja
a szerzõdõ felet.
3. Kedvezményezettel szezõdéses viszonyban lévõ személy (a továbbiakban: szerzõdõ fél) adatai
A „Szerzõdõ fél (elõfizetõ, biztosított, vásárló stb.) neve” rovat akkor töltendõ ki, ha a fizetõ fél és a szerzõdõ fél nem
ugyanaz a személy. Ebben az esetben maximum 32 jel hosszan kell megadni annak a személynek a nevét, akinek a tartozását a fizetõ fél kívánja kiegyenlíteni.
A „Szerzõdõ fél címe” mezõ pontos megadása a szerzõdõ fél egyértelmû azonosítása érdekében szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendõ hely, úgy ésszerû rövidítések alkalmazandók.
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A „Szerzõdõ fél (vagy szerzõdés) azonosítója a kedvezményezettnél” mezõbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a fizetõ félnek vagy szerzõdõ félnek kiküldött számlán azonos felirattal szerepel. (Forduljon az ügyintézõhöz, ha ilyen adat
nem található a számlán!)
4. Teljesítés adatai
Az „Érvényesség kezdete:” szöveget követõ négyzetekbe számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, hogy mikortól,
illetve a ,,vége:” szöveget követõ négyzetekben azt, hogy meddig érvényes a felhatalmazás. Amennyiben a felhatalmazás visszavonásig érvényes, akkor a „vége:” mezõt követõ négyzetek áthúzásával kell ezt jelezni. Az „Érvényesség kezdete” azt jelenti, hogy a fizetõ fél ettõl a dátumtól biztosítja a kedvezményezett számára azt a lehetõséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje.
A „Teljesítés felsõ értékhatára:” szöveget követõ négyzetek kitöltésével adható meg (forintban) az a maximális
összeghatár, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél számlájáról átutalhat a kedvezményezettnek. Ezt az értéket
szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatónak kötelessége a teljesítést megtagadni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni, ha nem kívánnak felsõ
értékhatárt megadni.
5. A felhatalmazás jellege
Új felhatalmazás megadásakor az „Eredeti megbízás” szöveget követõ négyzetbe „X” jelet kell írni.
6. Nyilatkozat
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a fizetõ fél a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és a kitöltött felhatalmazáson szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevõ aláírása.
A „Hozzájárulok” vagy a ,,Nem járulok hozzá” szöveget követõ négyzetbe tett „X” jellel rendelkezhet a fizetõ fél
arról, hogy a számlavezetõje a teljesítés felsõ értékhatáráról értesítheti-e a kedvezményezettet vagy sem.

II. Meglévõ felhatalmazás módosítása
Felhatalmazás módosítása a kedvezményezettnél vagy a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál is benyújtható érvényes felhatalmazás birtokában. Módosítás esetén az elsõ három adatcsoportot a módosítani kívánt felhatalmazásban
foglaltak szerint, azzal megegyezõ módon kell kitölteni. Ezt követõen a 4. és 5. adatcsoport mezõi az alábbiak szerint töltendõk ki:
4. Teljesítés adatai
A felhatalmazás érvényességének változtatása esetén az „Érvényesség kezdete:” után található négyzetekbe a módosítás érvénybelépésének dátumát, a ,,vége:” után található négyzetekbe pedig vagy egy konkrét (az érvénybelépésnél
nagyobb) dátumot kell beírni, ha azt akarja a fizetõ fél, hogy a felhatalmazás egy megadott dátumig maradjon érvényben,
vagy át kell húzni, ha azt szeretné, hogy visszavonásig érvényes legyen.
A „Teljesítés felsõ értékhatára:” mezõ módosítása esetén az értéket számmal is és betûvel is meg kell adni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni azt, ha nem kívánnak felsõ értékhatárt megadni. A módosítás az „Érvényesség kezdete:” után
megadott dátumtól lép életbe és a ,,vége:” mezõben szereplõ dátumot követõen a felhatalmazás megszûnik, ha újabb
módosítás nem érkezik. Amennyiben a ,,vége:” utáni négyzetekben nem egy konkrét dátumot adnak meg, hanem áthúzzák a mezõt, akkor ez azt jelenti, hogy a limit a felhatalmazás visszavonásáig, illetve egy újabb módosításig érvényes.
A módosítás érvénybelépésének dátuma nem lehet korábbi az eredeti felhatalmazás érvényességi dátumánál.
5. A felhatalmazás jellege
A meglévõ felhatalmazás módosítását a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató csak akkor fogadja be, ha a fizetõ fél
a ,,Módosítás” után található négyzetbe „X” jelet ír.
6. Lásd I./6. pont.

III. Meglévõ felhatalmazási megszüntetése
Felhatalmazás megszüntetése a kitöltött bizonylat számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz történõ eljuttatásával
kezdeményezhetõ. Megszüntetés esetén az elsõ három adatcsoportot a megszüntetni kívánt felhatalmazásban foglaltak
szerint, azzal megegyezõ módon kell kitölteni. Ezt követõen a 4. és 5. adatcsoport mezõi az alábbiak szerint töltendõk ki:
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4. Teljesítés adatai
Az „Érvényesség kezdete:” szöveg után található négyzetekbe azt a dátumot kell beírni (év, hó, nap formában),
amikortól kezdve a kötelezett már nem kívánja a kedvezményezettõl érkezõ számlákat a fizetési számlájáról történõ
beszedés alapján kiegyenlíteni.
5. A felhatalmazás jellege
A „Megszüntetés” szöveget követõ négyzetbe „X” jelet kell írni.
6. Lásd I./6. pont.
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6. számú minta
Igazolás a csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról - Felhatalmazás csoportos beszedési megbízások teljesítésére
Kedvezményezett azonosítója:

1 Kedvezményezett neve:
SzerzĘdĘ fél címe:

SzerzĘdĘ fél neve:
SzerzĘdĘ fél azonosítója:

Teljesítés felsĘ értékhatára:

Ft.

Kedvezményezett azonosítója:

2 Kedvezményezett neve:
SzerzĘdĘ fél címe:

SzerzĘdĘ fél neve:
SzerzĘdĘ fél azonosítója:
Pénzforgalmi szolgáltató tölti ki

Érvényesség vége:

Teljesítés felsĘ értékhatára:

Ft.

Érvényesség vége:

Kedvezményezett azonosítója:

3 Kedvezményezett neve:
SzerzĘdĘ fél címe:

SzerzĘdĘ fél neve:
SzerzĘdĘ fél azonosítója:

Teljesítés felsĘ értékhatára:

Ft.

Érvényesség vége:

Kedvezményezett azonosítója:

4 Kedvezményezett neve:
SzerzĘdĘ fél címe:

SzerzĘdĘ fél neve:
SzerzĘdĘ fél azonosítója:

Teljesítés felsĘ értékhatára:

Ft.

Érvényesség vége:

Kedvezményezett azonosítója:

5 Kedvezményezett neve:
SzerzĘdĘ fél címe:

SzerzĘdĘ fél neve:
SzerzĘdĘ fél azonosítója:

Teljesítés felsĘ értékhatára:

Ft.

Érvényesség vége:

A …………………………. pénzforgalmi szolgáltató nevében igazoljuk, hogy a kiállítás idĘpontjában ……..…………………………….. nevĦ ügyfelünk a fenti felhatalmazásokkal rendelkezett.

Kiállító pénzforgalmi
szolgáltató (fiók) kódja:
Lapszám:

/

Számlatulajdonos neve:
Pénzforgalmi jelzĘszám:

Pénzforgalmi szolgáltató
(fiók) neve:
Kiállítás dátuma:

Aláírás
Teljesítés elsĘ idĘpontja:
Megjelölt kedvezményezettek:

1 2 3 4 5

Nyilatkozat: Jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a
pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a fenti listából a megjelölt sorszámú kedvezményezetteket az általam benyújtott
felhatalmazásról értesítse és fizetési számlámat a kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési útmutató
ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges idĘpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosult kedvezményezettĘl a
számlavezetĘm és a szerzĘdĘ fél kap értesítést.
Hozzájárulok /
Nem járulok hozzá, hogy fent nevezett pénzforgalmi szolgáltató a teljesítés felsĘ értékhatáról tájékoztassa a kedvezményezettet.

Kelt:
Fizetési számlatulajdonos aláírása

PFNY 31/A

hátoldal:
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a PFNY30/A "Igazolás a csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról - Felhatalmazás csoportos beszedési megbízások
teljesítésére" elnevezésĦ nyomtatványhoz

Amennyiben úgy dönt, hogy más pénzforgalmi szolgáltatót bíz meg csoportos beszedései vagy azok egy részének teljesítésével, a nyomtatvány sötét
tónusú részét kell kitöltenie az alábbi módon:
Számlatulajdonos neve, pénzforgalmi jelzĘszáma: Ezekbe a rovatokba kell a másik (új) pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla pénzforgalmi
jelzĘszámát és ezen számla tulajdonosának nevét beírni.
Teljesítés elsĘ idĘpontja: itt megadhatja azt a dátumot, amelytĘl az új felhatalmazások életbe lépnek. A dátum valamennyi megjelölt felhatalmazásra
vonatkozik.
Megjelölt kedvezményezettek: A nyomtatvány fölsĘ részében az igazolást kiállító pénzforgalmi szolgáltató az Ön legfeljebb öt felhatalmazását listázta ki.
Minden felhatalmazáshoz tartozik egy sorszám (1-tĘl 5-ig), amely a "Kedvezményezett neve" rovattól balra van feltüntetve. A nyomtatvány sötét tónusú
részében a "Megjelölt kedvezményezettek" rovatban szintén öt kódkocka szerepel. Amennyiben ezek közül egynek vagy többnek a teljesítésére az új
pénzforgalmi szolgáltatónál felhatalmazást kíván adni, úgy ezen felhatalmazások sorszámát tartalmazó kódkockát X -szel jelölje be.
A "Hozzájárulok" vagy a "Nem járulok hozzá" szöveg elĘtti négyzet elĘtti "X" jellel rendelkezhet arról, hogy a megjelölt pénzforgalmi szolgáltató a teljesítés
felsĘ értékhatáráról értesítheti-e a kedvezményezettet, vagy sem.
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7. számú minta

1. példány

Kérjük az alábbi követelésünk beszedését és fizetési számlánkon való jóváírását.

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A kedvezményezett számláját vezetĘ
pénzforgalmi szolgáltató neve

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)






Ft

A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma



Jel

Bizonylatszám

PFNY51 – 1. példány

A kifogásolási határidĘ utolsó napja


Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<96>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

HatáridĘs beszedési megbízás
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2. példány
Az alábbi határidĘs beszedési megbízást nyújtottuk be a számlavezetĘ pénzforgalmi szolgáltatónkhoz:

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A kedvezményezett számláját vezetĘ
pénzforgalmi szolgáltató neve

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)

Ft
A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma

Jel

Bizonylatszám

PFNY51 – 2. példány

A kifogásolási határidĘ utolsó napja

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<96>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

HatáridĘs beszedési megbízás
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3. példány
Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon).

A kedvezményezett aláírása
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte

A kedvezményezett számláját vezetĘ
pénzforgalmi szolgáltató neve

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelzĘszáma

A fizetĘ fél neve

(folytatás)

Összeg (forintra kerekítve)

Ft
A fizetĘ fél pénzforgalmi jelzĘszáma

Jel

Bizonylatszám

PFNY51 – 3. példány

A kifogásolási határidĘ utolsó napja

Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelsĘ kockájába.)

X
X
Közlemény

<96>

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen!

HatáridĘs beszedési megbízás

3. példány hátoldala:
Értesítjük önöket, hogy a csatolt okmányokon alapuló követelésünk érvényesítésére
egyidejĦleg határidĘs beszedési megbízást nyújtottunk be a számlánkat vezetĘ
pénzforgalmi szolgáltatóhoz az Önök fizetési számlája terhére.
Csatolva …… db okmány.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének
19/2009. (VIII. 6.) MNB
rendelete
a fizetési rendszer mûködtetésére vonatkozó tárgyi,
technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági
követelményekrõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A rendelet hatálya a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti
fizetési rendszer mûködtetése tevékenységet a Magyar
Köztársaság területén végzõ szervezetre (a továbbiakban
e rendelet alkalmazásában: pénzforgalmi elszámolóház)
terjed ki.
(2) E rendeletnek a pénzforgalmi elszámolóházra vonatkozó szabályait a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB), mint országos fizetési rendszert mûködtetõ
szervezetre is megfelelõen alkalmazni kell.
(3) A rendeletben foglalt követelmények teljesítése a
fizetési rendszer mûködtetésének a feltétele. A rendeletben foglalt követelmények teljesítését az MNB felvigyázási és jegybanki ellenõrzési tevékenysége keretében ellenõrzi.

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) akcióterv: a krízishelyzetre való felkészülési feltételeket, a krízishelyzetre vonatkozó válaszlépéseket, alternatív, illetve visszaállítási és ellenõrzõ eljárásokat tartalmazó, rendszeresen aktualizálandó terv;
b) biztonság: a pénzforgalmi elszámolóház mûködésének zavartalan állapota, amelyben a fizetési rendszer mûködtetése folyamatosan, korlátozásoktól mentesen végezhetõ;
c) biztonsági kockázat: a rendkívüli eseményekbõl
eredõ károk veszélye (mértéke a rendkívüli események bekövetkezési valószínûségének és a bekövetkezéskor várhatóan keletkezõ károk nagyságának függvénye);
d) biztonsági tevékenység: azon tervezési, szervezési,
irányítási, végrehajtási és ellenõrzési feltételekrõl való
intézményes gondoskodás, amely a pénzforgalmi elszámolóház saját tulajdonú eszközeinek, más fontos értékeinek, érdekeinek, a munkavállalók személyi tulajdonának
és személyes biztonságának védelmét, továbbá a pénzfor-
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galmi elszámolóház területén a rendkívüli események és
krízishelyzetek megelõzését, illetve elhárítását szolgálják;
e) biztonságpolitika: azon elvek, követelmények, elvárások összessége, amelyek érvényesítését a pénzforgalmi
elszámolóház szükségesnek tartja a biztonság fenntartása
érdekében;
f) elektronikai védelem: a biztonsági tevékenység végzését támogató elektronikus vagyonvédelmi rendszerek
összessége;
g) elektronikus vagyonvédelmi rendszer: elektronikus
jelzõ- vagy képi megfigyelõrendszer, illetve egyéb, jel és
kép továbbítását lehetõvé tevõ, fény- és/vagy hangjelzést
adó, belépési jogok automatizált kezelését biztosító elektronikus berendezések, mûszaki megoldások összessége;
h) krízishelyzet: bekövetkezett rendkívüli esemény
nyomán kialakult, a szokásos napi tevékenységtõl eltérõ,
azonnali eljárást igénylõ helyzet;
i) mechanikai-fizikai védelem: a pénzforgalmi elszámolóház elhelyezésére szolgáló épület (épületrész), valamint a védendõ helyiségek illetéktelen behatolás elleni
fokozott védelmét, a védendõ értékek biztonságos tárolásának kialakítását szolgáló építészeti-mûszaki követelmények és eszközök;
j) rendkívüli esemény: mindazon emberi magatartások,
természeti vagy technikai eredetû események, amelyek
a pénzforgalmi elszámolóház lényeges erõforrásainak,
rendszereinek hibáját, károsodását, mûködésük megszûnését okozva fenyegetést jelenthetnek vagy jelentenek a
pénzforgalmi elszámolóház biztonságára, magukban hordozzák személyek életének, testi épségének vagy egészségének veszélyeztetését vagy vagyoni kár keletkezésének
a lehetõségét, vagy amelyek következtében az életben,
testi épségben vagy egészségben károsodás vagy vagyoni
kár következik be;
k) üzletmenet folytonossági terv: a krízishelyzet kezelésére szolgáló akciótervek rendszere;
l) védendõ helyiség: a pénzforgalmi elszámolóház minden olyan helyisége, ahol a fizetési rendszer mûködtetését
végzõ informatikai rendszer üzemel, továbbá minden
olyan – a pénzforgalmi elszámolóház által a titokvédelem
szempontjából fontosnak minõsített – helyiség, ahol üzleti
vagy banktitkot vagy fizetési titkot, illetve személyes adatokat tartalmazó iratokat, adathordozókat tárolnak, vagy
üzleti vagy banktitoknak vagy fizetési titoknak minõsülõ,
illetve személyes adatokat dolgoznak fel vagy kezelnek.

A FIZETÉSI RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK
TÁRGYI, TECHNIKAI FELTÉTELEI
3. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház csak olyan épületben
vagy épületrészben mûködhet,
a) amely a pénzforgalmi elszámolóház saját tulajdonában áll, vagy
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b) amelyet a pénzforgalmi elszámolóház határozatlan
idõtartamú, a bérbeadót legalább egyéves felmondási idõ
biztosítására kötelezõ szerzõdéssel bérel.
(2) A fizetési rendszer mûködtetését végzõ informatikai
rendszerek, valamint fizetési rendszer mûködésének zavartalanságát biztosító egyéb eszközök folyamatos áramellátása érdekében a pénzforgalmi elszámolóháznak tartalék áramforrással kell rendelkeznie.
(3) A fizetési rendszer mûködtetéséhez szükséges üzenetközvetítés folyamatossága érdekében a pénzforgalmi
elszámolóháznak biztosítania kell
a) legalább két független távközlési csatorna rendelkezésre állását, ha a pénzforgalmi elszámolóház áll szerzõdéses jogviszonyban a telekommunikációs szolgáltatókkal,
b) legalább két független csatlakozási lehetõséget, ha
a távközlési szolgáltatás rendelkezésre állásáról a pénzforgalmi elszámolóház ügyfelei gondoskodnak.
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b) végzi, illetõleg szervezi és felügyeli a munkavállalók támadás vagy egyéb vészhelyzet esetén követendõ
magatartására vonatkozó oktatást,
c) elemzéseket végez, és javaslatokat tesz a megfelelõ
védelmi intézkedésekre és a biztonsággal összefüggõ
szabályokra,
d) felelõs a biztonságpolitika és a biztonsági szabályzat
szakmai tartalmáért, aktualizálásáért,
e) ellenõrzi a biztonsági elõírások végrehajtását.
(5) A biztonsági szervezet vezetõje vagy a biztonságért
felelõs személy a pénzforgalmi elszámolóház elsõ számú
vezetõjének közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét.

Tárgyi biztonsági feltételek
5. §

A FIZETÉSI RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK
BIZTONSÁGI FELTÉTELEI
Személyi biztonsági feltételek
4. §

(1) A pénzforgalmi elszámolóháznak a biztonság tárgyi
feltételeit a tevékenységéhez kapcsolódó biztonsági kockázatok felmérése alapján, azokkal arányos módon és a
vagyonbiztosításhoz szükséges követelmények figyelembevételével kell megteremtenie.

(1) A pénzforgalmi elszámolóháznak – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – biztonsági szervezetet kell
mûködtetnie vagy biztonságért felelõs személyt kell alkalmaznia.

(2) A pénzforgalmi elszámolóháznak a biztonsággal
kapcsolatos minden információt, tényt, megoldást és adatot, ideértve a biztonság céljából megteremtett tárgyi, technikai feltételeket és ezek mûszaki dokumentumait is, üzleti
titokként kell kezelnie.

(2) A pénzforgalmi elszámolóháznak nem kell biztonsági szervezetet mûködtetnie vagy biztonságért felelõs
személyt alkalmaznia, amennyiben a biztonsági tevékenység teljes körének végzésére a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságot, illetõleg egyéni vállalkozót bíz meg.

6. §

(3) A biztonsági szervezet vezetõjévé az nevezhetõ ki
vagy a biztonságáért felelõs személy az lehet, aki
a) a pénzforgalmi elszámolóházzal munkaviszonyban áll,
b) rendõrtiszti vagy katonai fõiskolai vagy egyetemi
végzettséggel, illetve egyéb egyetemi vagy fõiskolai és
felsõfokú biztonsági szakképesítést nyújtó végzettséggel,
és
c) legalább hároméves biztonsági, védelmi területen
szerzett vezetõi gyakorlattal
rendelkezik.
(4) A biztonsági szervezet vezetõje végzi a biztonsági
szervezet szakmai irányítását. A biztonsági szervezet vagy
a biztonságért felelõs személy feladatai a következõk:
a) ellátja a biztonsági tevékenység körébe tartozó feladatokat,

(1) A pénzforgalmi elszámolóház a biztonsági szabályzatában foglaltak alapján – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – köteles gondoskodni az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) és védendõ helyiségek mechanikai-fizikai védelmérõl.
(2) A pénzforgalmi elszámolóház elhelyezésére szolgáló épületnek (épületrésznek), függetlenül attól, hogy az
a pénzforgalmi elszámolóház kizárólagos használatában
áll-e, a külsõ határoló felületek tekintetében meg kell felelnie a Magyar Biztosítók Szövetsége (a továbbiakban:
MABISZ) által közzétett „Betöréses lopás- és rablásbiztosítás technikai feltételei” címû ajánlásban meghatározott
részleges mechanikai-fizikai védelem követelményeinek.
(3) A védendõ helyiségek határoló felületei minõségének meg kell felelnie a (2) bekezdésben említett ajánlásban
meghatározott teljes körû mechanikai-fizikai védelem
követelményeinek.
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7. §

(1) A védendõ helyiségeket a mechanikai-fizikai védelmen túlmenõen elektronikai védelemmel is el kell látni.
(2) Elektronikus vagyonvédelmi rendszereket csak
a) a biztonsági szervezet vezetõje, a biztonságért felelõs személy, illetve a pénzforgalmi elszámolóház szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott személy
által jóváhagyott terv alapján lehet telepíteni,
b) a külön jogszabályban elõírt szakvizsgával rendelkezõ személy tervezhet, telepíthet és tarthat karban.
(3) Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek programozásához és a kezelõi jogosultság kiadásához szükséges
kódoknak a biztonsági szervezet vezetõjénél, a biztonságért felelõs személynél vagy az általuk írásban felhatalmazott személynél, illetve a pénzforgalmi elszámolóház
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott személynél rendelkezésre kell állnia, a biztonságos õrzés és
a hozzáférési jogosultság szabályozása mellett.
(4) A pénzforgalmi elszámolóháznak automatikus távjelzés továbbítására alkalmas összeköttetés kiépítésérõl és
folyamatos mûködtetésérõl kell gondoskodnia az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek központja és valamely
távfelügyeleti szolgáltatást nyújtó vagyonvédelmi társaság fogadó központja között.
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adathordozóknak a körét, amelyek tárolásáról és õrzésérõl
az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell gondoskodnia.
10. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóháznak a mûködés szempontjából stratégiai fontosságúnak minõsített épületben, illetve épületrészben 24 órás õrszolgálatot kell biztosítania.
(2) Az õrszolgálatot ellátó személy szolgálati helyét a
helyi adottságok és a pénzforgalmi elszámolóház biztonságpolitikája alapján kell meghatározni. Gondoskodni kell
arról, hogy az õrszolgálatot ellátó személy szükség esetén
a tûzoltóságot távjelzéssel vagy távközlési vonalon keresztül, illetve a rendõrséget távközlési vonalon keresztül
haladéktalanul értesíthesse.
(3) Ha a pénzforgalmi elszámolóház által stratégiai fontosságúnak minõsített épületrész olyan épületben található, amely épület tulajdonosa vagy üzemeltetõje az egész
épületre vonatkozóan a rendeletben foglaltaknak megfelelõen biztosítja az õrszolgálatot, akkor nem szükséges
külön õrszolgálatról gondoskodni.
ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁG
11. §

8. §
(1) A mechanikai-fizikai, illetve elektronikai védelem
kialakítására csak az Európai Unióban elfogadott minõsítõ
szervezet, vagy a MABISZ által kiadott biztonságtechnikai megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ eszközöket
lehet alkalmazni.
(2) A pénzforgalmi elszámolóház kizárólagos használatában lévõ épületben, illetve épületrészben üzemelõ védendõ helyiség mechanikai-fizikai és elektronikai védelmét be kell illeszteni az épület egészének, illetve az épületrésznek a védelmi rendszerébe.

9. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóháznak
a) a mûködését biztosító, a napi teendõk ellátásához
már nem szükséges iratokat, adathordozókat (számítógépes programok biztonsági másolata, archivált adatok, biztonsági mentések stb.) zárható és legalább 30 perces tûzállóságú elkülönített helyiségben kell tárolnia,
b) az iratok és adathordozók egy másik példányát zárható és legalább 30 perces tûzállóságú, az a) pontban
említettõl különbözõ, elkülönített helyiségben kell õriznie.
(2) A pénzforgalmi elszámolóháznak iratkezelési szabályzatban kell meghatároznia azoknak az iratoknak és

(1) A pénzforgalmi elszámolóháznak olyan – a lehetséges, a biztonságot fenyegetõ rendkívüli eseményekben
realizálódó biztonsági kockázatok teljes körének felmérésén és elemzésén alapuló – tesztelt üzletmenet folytonossági tervvel kell rendelkeznie, amely az intézkedésre jogosult, felelõs személyek megnevezésével részletes akcióterveket tartalmaz a rendkívüli esemény bekövetkeztekor
a biztonság lehetõ leggyorsabb helyreállítására, illetve
a folyamatos üzletmenet biztosításával a fizetési rendszer
mûködtetésének krízishelyzetben történõ folytatására.
(2) Az üzletmenet folytonossági tervben meg kell határozni, hogy fizetési rendszer mûködtetésének krízishelyzetben történõ folytatását biztosító erõforrások, rendszerek egészét, illetve egyes elemeit, illetõleg az üzletmenet
folytonosságát szolgáló akcióterveket milyen tesztkörnyezetben és milyen gyakorisággal kell tesztelni, valamint
hogy hogyan kell gondoskodni az akciótervek rendszeres,
szabályozott keretek között folytatott aktualizálásáról.

BIZTONSÁGPOLITIKA, BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
12. §
(1) A fizetési rendszer biztonságos mûködtetése érdekében a pénzforgalmi elszámolóháznak meg kell határoznia
a biztonságpolitikáját és a biztonság feltételeire vonatkozó
elveket.
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(2) A pénzforgalmi elszámolóháznak a biztonságpolitikája alapján, a biztonsági kockázatokat és azok változásait
figyelembe vevõ, részletes védelmi intézkedéseket tartalmazó biztonsági szabályzattal kell rendelkeznie.
(3) A biztonsági szabályzatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a biztonsági szervezet vagy a biztonságért felelõs
személy feladatai, hatásköre,
b) a biztonság tárgyi feltételeinek megvalósításához
szükséges anyagok, eszközök, berendezések, eljárások,
technika, az alkalmazandó mûszaki specifikáció (ajánlás,
szabvány, illetõleg mûszaki engedély) feltüntetésével
együtt, és a védelem formái szerinti csoportosításban,
c) a stratégiai fontosságúnak minõsített épület (épületrészek) köre,
d) a védendõ helyiségek köre,
e) a rendkívüli események kezelésének általános és
speciális szabályai,
f) a munkavállalók számára meghatározott, a biztonságért való általános és speciális felelõsségi rend,
g) a munkavállalókra vonatkozó személyi védelmi
intézkedések, kiemelve a fokozott veszélynek kitett munkakörök (személyek) védelmét,
h) a munkavállalók biztonsági oktatásának rendje.

2009/112. szám
I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A rendelet hatálya a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti
fizetési rendszer mûködtetése tevékenységet a Magyar
Köztársaság területén végzõ szervezetre (a továbbiakban e
rendelet alkalmazásában: pénzforgalmi elszámolóház) terjed ki.
(2) E rendeletnek a pénzforgalmi elszámolóházra vonatkozó szabályait a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB) mint országos fizetési rendszert mûködtetõ
szervezetre is megfelelõen alkalmazni kell.
(3) A rendeletben foglalt követelmények teljesítése a fizetési rendszer mûködtetésének a feltétele. A rendeletben
foglalt követelmények teljesítését az MNB felvigyázási és
jegybanki ellenõrzési tevékenysége keretében ellenõrzi.

2. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §
(1) Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az elszámolásforgalom lebonyolítására vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet
folytonossági követelményekrõl szóló 23/2005. (XI. 23.)
MNB rendelet.
(3) Jelen § 2009. november 2-án hatályát veszti.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
20/2009. (VIII. 6.) MNB
rendelete
a fizetési rendszer mûködtetését végzõ szervezetek
üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó
követelményekrõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:

E rendelet alkalmazásában
a) fizetési rendszer: a pénzforgalmi elszámolóház, – ha
az nem azonos a pénzforgalmi elszámolóházzal – a teljesítõ fél, valamint a résztvevõk és – ha vannak ilyenek – a
közvetlen benyújtók közötti megállapodáson alapuló, az
egymás közötti fizetési mûveletek elszámolása céljából
létrejött együttmûködési forma;
b) együttmûködõ felek: a pénzforgalmi elszámolóház, a
résztvevõk, – ha vannak ilyenek – a közvetlen benyújtók
és – ha az nem azonos a pénzforgalmi elszámolóházzal – a
teljesítõ fél;
c) közvetlen benyújtó: a pénzforgalmi elszámolóháznak
az a résztvevõnek nem minõsülõ ügyfele, amely egy közvetlen résztvevõ felhatalmazása alapján, kizárólag saját
gazdálkodásával összefüggõ fizetési megbízásokat a pénzforgalmi elszámolóháznak közvetlenül nyújt be, és
amellyel a közvetlen résztvevõ számol el;
d) mûködési kockázat: annak a kockázata, hogy nem
várt veszteség keletkezik a belsõ folyamatok, a használt
informatikai rendszerek hibás vagy elégtelen volta, emberi
magatartás, vagy az igazgatóság vagy a felügyelõ bizottság vezetõi és tagjai, vagy a vezetõ állású személyek által
elkövetett hiba miatt;
e) pénzügyi kockázat: az együttmûködõ felek által az elszámolási rendszer mûködésével összefüggésben viselt hitel- és likviditási kockázat;
f) rendkívüli helyzet: olyan különleges eljárást igénylõ
helyzet, melynek során a fizetési rendszer mûködtetésének
folyamata az üzletszabályzatban foglaltaktól eltérõ;
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g) résztvevõ: a pénzforgalmi elszámolóház által mûködtetett fizetési rendszer tagja, amely a saját és ügyfelei fizetési megbízásait továbbítja, illetõleg fogadja,
ga) közvetlen résztvevõ: az a rendszertag, amely a saját
és ügyfelei fizetési mûveleteibõl származó követelését, illetõleg tartozását a teljesítõ fél által vezetett fizetési számláján a többi közvetlen résztvevõ fizetési számlájával vagy
egy központi technikai számlával szemben rendezi,
gb) közvetett résztvevõ: az a rendszertag, amely a saját
és ügyfelei fizetési mûveleteibõl származó követelését, illetõleg tartozását egy közvetlen résztvevõnél mint levelezõ hitelintézetnél vezetett fizetési számláján rendezi, a
pénzforgalmi elszámolóház a közvetett résztvevõ fizetési
forgalmát e közvetlen résztvevõ fizetési számlájának terhére, illetõleg javára számolja el;
h) teljesítés: az elszámolási rendszer résztvevõi közötti
tartozások és követelések kiegyenlítése a teljesítõ félnél
vezetett fizetési számlákon;
i) teljesítõ fél: az a szervezet, amely a résztvevõk fizetési számlájának számlavezetõjeként biztosítja a fizetési
megbízások teljesítését, illetve – szükség esetén – a résztvevõk részére hitelt nyújt a teljesítés megkönnyítése érdekében.

II. FEJEZET
AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖTELEZÕ TARTALMI
ELEMEI
3. §
A pénzforgalmi elszámolóház a fizetési rendszer mûködtetését szabályozó üzletszabályzatában (a továbbiakban: üzletszabályzat) meghatározza a következõket:
a) a fizetési rendszer célját, alapelveit, a fizetési rendszer mûködését szabályozó egyéb dokumentumokat,
b) az együttmûködõ feleket,
c) a fizetési rendszerben az együttmûködõ felek által viselt kockázatokat,
d) a csatlakozás és a részvétel módját és feltételeit,
e) az együttmûködõ felek által nyújtandó információk
körét és az információnyújtás feltételeit,
f) a részvétel megszüntetésének, szüneteltetésének
módját és feltételeit,
g) a fizetési rendszerben feldolgozott fizetési megbízások és egyéb üzenetek küldésének módját, és a fizetési
rendszerbe való befogadásának követelményeit,
h) a teljesítés rendjét,
i) ha van ilyen, a biztosítékok kezelésének és felhasználásának, az esetleges veszteség viselésének szabályait,
j) a reklamációs ügyintézés módját és határidejét,
k) a felelõsségi szabályokat, a felelõsség korlátozásának
eseteit és a kártérítésre vonatkozó szabályokat,
l) a fizetési rendszer mûködési idejét,
m) az üzletszabályzat módosításának rendjét,
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n) az üzletszabályzat közzétételére vonatkozó szabályokat.

Célok, alapelvek, a fizetési rendszer mûködését
szabályozó dokumentumok
4. §
(1) Az üzletszabályzatban a pénzforgalmi elszámolóház
meghatározza a fizetési rendszer célját, az elszámolásra
kerülõ fizetési megbízások körét.
(2) Az üzletszabályzatban a pénzforgalmi elszámolóház
hivatkozik a fizetési rendszer mûködése szempontjából lényeges jogszabályokra, megállapodásokra és arra, hogy a
fizetési rendszer a magyar jog alapján mûködik.
(3) Az üzletszabályzatban a pénzforgalmi elszámolóház
összefoglalja fizetési rendszer mûködtetésének folyamatát.

Az együttmûködõ felek jogai és kötelezettségei
5. §
Az üzletszabályzatban a pénzforgalmi elszámolóház
meghatározza az együttmûködõ felek jogait és kötelezettségeit. A pénzforgalmi elszámolóháznak és – ha az nem
azonos a pénzforgalmi elszámolóházzal – a teljesítõ félnek
a cégnevét is fel kell tüntetni az üzletszabályzatban.

Az együttmûködõ felek által viselt kockázatok
6. §
A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza a fizetési rendszerben az együttmûködõ felek által viselt pénzügyi és mûködési kockázatokat, és
azok kezelésének eljárási rendjét.

A csatlakozás és a részvétel módja és feltételei
7. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza a fizetési rendszerhez résztvevõként történõ
csatlakozás és a résztvevõként való részvétel feltételeit.
(2) Az üzletszabályzatban meg kell határozni a résztvevõként való részvétel szintjeit, és különbséget kell tenni a
közvetlen résztvevõ és a közvetett résztvevõ között, továbbá – ha van ilyen – meg kell határozni a közvetlen benyújtó
jogait és kötelezettségeit.
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(3) A részvétel egyes szintjeihez kapcsolódóan az azonos szinthez tartozó résztvevõkkel szemben azonos minimálisan szükséges követelményeket kell támasztani.

megszüntetésének, szüneteltetésének rendjét, feltételeit,
idõpontját, jogkövetkezményeit, valamint a jogorvoslati
lehetõségeket.

(4) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza
a) a résztvevõként való részvétel feltételeinek teljesülésére vonatkozó idõszakonkénti ellenõrzés szabályait,
b) a követendõ eljárást abban az esetben, ha a fizetési
rendszer valamely résztvevõje a fizetési rendszerben való
részvétel feltételeinek már nem felel meg,
c) az üzletszabályzatban foglaltak résztvevõk általi
megszegése esetén alkalmazandó eljárást.

(2) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
rendelkezik a szükséges intézkedésekrõl arra az esetre, ha
bíróság vagy más intézkedésre jogosult hatóság valamely
résztvevõ ellen fizetést korlátozó eljárást indít.

(5) A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló 2003. évi
XXIII. törvény szerinti kijelölt rendszer esetében az üzletszabályzat meghatározza a külföldi székhellyel rendelkezõ intézmény távoli hozzáféréssel közvetlenül vagy magyarországi fióktelepe útján a rendszerhez történõ csatlakozásának feltételeit.

Az együttmûködõ felek által nyújtandó információk
8. §
A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza:
a) azon információk körét, amelyeket a résztvevõk és a
közvetlen benyújtók a pénzforgalmi elszámolóháznak
nyújtani kötelesek,
b) azon információk körét, amelyeket a pénzforgalmi elszámolóház a résztvevõknek és a közvetlen benyújtóknak
nyújt,
c) az a)–b) pont szerinti információnyújtás módját, valamint
d) azokat a határidõket, amelyeken belül a fizetési rendszer mûködését érintõ információt a résztvevõ és a közvetlen benyújtó a pénzforgalmi elszámolóháznak bejelenteni
köteles, valamint
e) azokat a határidõket, amelyeken belül a fizetési rendszer mûködését érintõ információt a pénzforgalmi elszámolóház a résztvevõknek és a közvetlen benyújtóknak
nyújt.

(3) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
rendelkezik a részvétel résztvevõk általi felfüggesztésének, felmondásának, valamint a résztvevõk részvételi
szintjének megváltoztatása esetén követendõ eljárásról.

Az üzenetek küldésének módja és befogadásának
követelményei
10. §
A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza
a) a fizetési megbízások és egyéb üzenetek tartalmát és
formáját, és azok használatának fõbb szabályait,
b) az adatátviteli eszközök és az adatátviteli módszerek
fõbb elemeit, és
c) a hibás fizetési megbízások és egyéb hibás üzenetek
esetében követendõ eljárásokat.

A teljesítés rendje
11. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza a teljesítés módját, gyakoriságát, a határidõket és a teljesítés véglegességének idõpontját.
(2) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az együttmûködõ felek teljesítéssel kapcsolatos feladatait.
(3) Ha teljesítõ félként nem a pénzforgalmi elszámolóház jár el, és a pénzforgalmi elszámolóház és a teljesítõ fél
egymással e tárgyban szerzõdést kötött, az üzletszabályzat
tartalmazza a pénzforgalmi elszámolóháznak és a teljesítõ
félnek a közöttük létrejött szerzõdésben meghatározott feladatait.

A részvétel megszüntetése, szüneteltetése
9. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
ismerteti a pénzforgalmi elszámolóház tájékoztatási kötelezettségét az MNB felé, amennyiben valamely résztvevõ
fizetési rendszerben való részvétele megszüntetésének,
szüneteltetésének feltételei fennállnak, valamint meghatározza a résztvevõk fizetési rendszerben való részvétele

Biztosítékok kezelése és felhasználása,
veszteségviselés
12. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza
a) a biztosítékképzés szabályait,
b) a biztosítékok értékelésének szabályait,
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c) az elfogadható biztosítékok körét és mértékét,
d) a biztosítékok felhasználásának szabályait és visszapótlásuk módját,
e) a biztosítékokkal nem fedezett veszteségek viselésének szabályait.
(2) Ha a teljesítés biztosítékait nem a pénzforgalmi elszámolóház kezeli, az üzletszabályzat tartalmazza a pénzforgalmi elszámolóháznak és a biztosítékokat kezelõ félnek a közöttük létrejött szerzõdésben meghatározott feladatait.

A reklamációs ügyintézés módja és határideje
13. §
A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza a résztvevõk és a közvetlen benyújtók által
tehetõ panaszok kezelésére, elbírálásának rendjére vonatkozó szabályokat és a panaszok elbírálásának határidejét,
ami alkalmanként nem lehet hosszabb, mint 15 munkanap.

Felelõsségi viszonyok, a felelõsség korlátozása,
kárenyhítés és kártérítés
14. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
rendelkezik az együttmûködõ felek felelõsségére vonatkozó szabályokról.
(2) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az együttmûködõ felek kártérítési és kárenyhítési kötelezettségének feltételéit és módját.

A fizetési rendszer mûködési ideje
15. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
ismerteti az éves elszámolásforgalmi naptár meghatározásának és közzétételének módját.
(2) A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzat részeként közzéteszi a fizetési rendszer részletes üzemidõbeosztásának leírását.
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nek módját, melynek során ésszerû idõt kell biztosítania
észrevételeik megtételére. A véleményezési határidõ legalább 5, átfogó vagy nagy terjedelmû módosítás esetén 10,
de legfeljebb 15 munkanap.

Az üzletszabályzat közzététele
17. §
Az üzletszabályzatot és annak módosítását a pénzforgalmi elszámolóház a Magyar Nemzeti Bankról szóló
2001. évi LVIII. törvény 27. §-ának (3) bekezdése, illetve
a Hpt. 203. §-ának (1) bekezdés a) pontja értelmében köteles közzétenni.

III. FEJEZET
A PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÓHÁZAK
SZABÁLYZATAIRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzat
18. §
(1) A pénzforgalmi elszámolóház a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatában meghatározza a
rendkívüli helyzetek fajtáit, kritériumait és a rendkívüli
helyzet megállapításának és kihirdetésének szabályait.
(2) A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatában a pénzforgalmi elszámolóház rögzíti a rendkívüli helyzetek esetén
a) alkalmazandó eljárási rendet,
b) alkalmazandó döntési jogosultságokat,
c) az üzletszabályzatban lefektetett szabályoktól való
eltérés lehetõségét,
d) a kapcsolattartás módját,
e) a kapcsolattartásra szolgáló központi telefonszámokat, illetve elérhetõségeket.

16. §

(3) A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatára és a szabályzat módosítására irányuló javaslatát
a pénzforgalmi elszámolóháznak a közvetlen résztvevõkkel meg kell ismertetnie, és ésszerû idõt kell biztosítania
észrevételeik megtételére. A véleményezési határidõ legalább 5, átfogó vagy nagy terjedelmû módosítás esetén 10,
de legfeljebb 15 munkanap.

A pénzforgalmi elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az üzletszabályzat módosítására vonatkozó
javaslat közvetlen résztvevõkkel történõ megismertetésé-

(4) A pénzforgalmi elszámolóház rendkívüli helyzetek
kezelésére vonatkozó szabályzatának, illetõleg e szabályzat módosításának hatálybalépéséhez az MNB felvigyázási tevékenysége körében megadott jóváhagyása szükséges.

Az üzletszabályzat módosításának rendje
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A díjszabályzat
19. §

(1) A pénzforgalmi elszámolóház díjszabályzatában
meghatározza a csatlakozásért, a résztvevõként való részvételért, a közvetlen benyújtásért és a pénzforgalmi elszámolóház szolgáltatásaiért felszámított díjakat, jutalékokat,
költségeket.
(2) A fizetési rendszer díjaiban, jutalékaiban, költségeiben csak a forgalom nagysága, a nyújtott szolgáltatás tartalma, a választott távközlési út alapján lehet különbséget
tenni a résztvevõk között.
(3) A pénzforgalmi elszámolóház díjszabályzatának, illetõleg a díjszabályzat módosításának hatálybalépéséhez
az MNB felvigyázási tevékenysége körében megadott jóváhagyása szükséges.
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háznak a fizetési rendszerhez csatlakozott közvetlen résztvevõk, a közvetlen benyújtók és a teljesítõ fél rendelkezésére kell bocsátania.
(2) A pénzforgalmi elszámolóháznak kérésre rendelkezésre kell bocsátania a díjszabályzatát az üzletszabályzat
szerint a fizetési rendszerhez közvetlen résztvevõként
vagy közvetlen benyújtóként csatlakozni jogosultak részére.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §
(1) Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba.

A szabályzatok érintettek részére való
rendelkezésre bocsátása
20. §
(1) A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatát és a díjszabályzatát a pénzforgalmi elszámoló-

(2) Hatályát veszti a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekrõl szóló 11/2006. (VIII. 1.) MNB rendelet.
(3) Jelen § 2009. november 2-án hatályát veszti.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak
pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû használatát
Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 9975 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
– a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjaként – folyamatosan frissülõ, összefoglaló képet ad az adózást, a pénzügyeket, a számvitelt érintõ valamennyi kérdésrõl, információról, változásról, újdonságról. Az adózási és egyéb pénzügyi kérdésekben érintettek, illetve a téma iránt érdeklõdõk egy hivatalos lapban összefoglalva, a teljesség igényével
tájékozódhatnak az õket érintõ kérdésekrõl, az aktuális változásokról, pályázati és egyéb szakmai felhívásokról.
A Pénzügyi Közlöny folyamatosan, teljes terjedelmükben közzéteszi a pénzügyi területen alkotott új jogszabályok
szövegét, az egyes jogszabályok módosításait, valamint a jogalkalmazást megkönnyítve megjelenteti az azokhoz
fûzött indoklást is. A fentieken túl a lap tartalmazza a pénzügyi területet érintõen közzétett állami irányítás egyéb
jogi eszközeit, közleményeket, pályázatokat, továbbképzéseket, álláshirdetéseket, az egyes pénzügyi szervezetek közleményeit, tájékoztatóit, az egyes cégeket érintõ hirdetményeket.
2009. évi éves elõfizetési díj: 45 108 Ft áfával, féléves elõfizetés: 22 554 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Pénzügyi Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2009. évi elõfizetési díj egy évre: 45 108 Ft áfával.
fél évre: 22 554 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

90 000 Ft
162 500 Ft
200 000 Ft
325 000 Ft
425 000 Ft
737 500 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

101 250 Ft
178 750 Ft
225 000 Ft
365 000 Ft
477 500 Ft
812 500 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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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.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
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 Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
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