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III. Kormány rendeletek

A Kormány
163/2009. (VIII. 6.) Korm.

rendelete

egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív
terhek csökkentését célzó módosításáról

A Kor mány – az 1.  § te kin te té ben a me zõ gaz da sá gi, ag -
rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és 
egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i -
rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 81.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, a 2.  § te kin te té ben a szer ve zett bû nö zés, va -
la mint az az zal össze füg gõ egyes je len sé gek el le ni fel lé pés 
sza bá lya i ról és az eh hez kap cso ló dó tör vény -
módosításokról  szóló 1999. évi LXXV. tör vény 62.  §
(1) be kez dé sé ben, a 4.  § te kin te té ben a te rü let fej lesz tés rõl
és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény 27.  §
(1) be kez dés g) és k) pont já ban, to váb bá a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi
CLXIX. tör vény 66.  § (3) be kez dé sé ben, az 5.  § te kin te té -
ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 66.  § (3) be kez dé sé ben,
a 6.  § te kin te té ben a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi
I. tör vény 48.  § (3) be kez dés a) pont 22. al pont já ban, a 7.  §
te kin te té ben a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170.  § (1) be kez dés 29. pont já ban,
a 9.  § te kin te té ben az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez -
mé nye és an nak Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret -
rend sze ré rõl  szóló 2007. évi LX. tör vény 14.  § (5) be kez -
dés b) pont já ban, a 10.  § te kin te té ben az ál la mi va gyon ról
 szóló 2007. évi CVI. tör vény 71.  § (1) be kez dés e) pont já -
ban, a 11.  § te kin te té ben a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi
CI. tör vény 4.  § (2) be kez dés b) pont já ban, a 12. és 21.  § te -
kin te té ben az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i -
nek ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  §
(5) be kez dés a) pont já ban, va la mint a kör nye zet vé del mé -
nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény
36.  §-ában, a 13.  § te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
103.  § g) pont já ban, a 15.  § te kin te té ben a moz gó kép rõl
 szóló 2004. évi II. tör vény 37.  § (4) be kez dé sé ben, a 17.  §
te kin te té ben a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény 94.  § (3) be kez dés k) pont já ban, a 18.  § te kin te té ben
a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (7) be kez dés 5. pont já ban,
a 19.  § te kin te té ben a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak
és a ha di tech ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye -
zé sé rõl  szóló 2005. évi CIX. tör vény 10.  § (1) be kez dés
b) pont já ban, a 22.  § te kin te té ben a fog lal koz ta tás elõ se gí -
té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi

IV. tör vény 39.  § (6) be kez dés a) pont 1. al pont já ban,
a 23.  § te kin te té ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  § (2) be kez dés cs) pont já ban,
a 24.  § te kin te té ben a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vény 17.  § a) pont já ban,
a 25.  § te kin te té ben a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de -
zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény 27.  § (1) be kez dés
g) pont já ban, a 26.  § te kin te té ben a pos tá ról  szóló
2003. évi CI. tör vény 53.  § (1) be kez dés b) pont já ban,
a 28.  § te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2002. évi LXII. tör vény 57.  § (7) be kez -
dés b) pont já ban, a 29.  § te kin te té ben a te rü let fej lesz tés rõl
és te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény 7.  §
e) pont já ban, a 30.  § te kin te té ben a gyer me kek vé del mé rõl
és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
162.  § (1) be kez dés i) pont já ban, va la mint az egyé ni vál -
lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény 2.  § (2) be kez dé sé -
ben, a 32.  § te kin te té ben az egyes el kob zott dol gok köz ér -
de kû fel hasz ná lá sá ról  szóló 2000. évi XIII. tör vény 7.  §
(6) be kez dé sé ben, a 33.  § te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör -
vény 91.  § (1) be kez dés f) pont já ban, a 34.  § te kin te té ben
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (2) be kez dés c) pont já ban, a 36.  § te kin te té ben
a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al -
ko tói ha tás kö ré ben, va la mint az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram
egyes in téz ke dé sei ese tén 2009. év ben nyúj tan dó tá mo ga -
tá si elõ leg fi ze té sé rõl  szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R1.) 4.  § (1) be kez dés b) pont
bb) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[meg fe lel az aláb bi fel té te lek nek és a (3) be kez dés sze -
rin ti for ma nyom tat vá nyon nyi lat ko zik ar ról, hogy]

„bb) az elõ leg ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban
nem áll gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re -
haj tá si el já rás alatt,”

(2) Az R1. 4.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Ha a ked vez mé nye zett nem sze re pel a köz tar to zás -
men tes adó zói adat bá zis ban, a (3) be kez dés sze rin ti for ma -
nyom tat vány hoz 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok -
ira ti iga zo lást kell mel lé kel ni ar ról, hogy a ked vez mé nye -
zett – az elõ leg ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban –
az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  §
32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül.”
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2.  §

(1) Az egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó
pénz össze gek fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. ren de let (a to -
váb biak ban: R2.) 4.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek:

a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za tuk be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül nek köz tar to zás men tes adó zó -
nak,

b) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl jut ta tott tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé ge i ket
nem tel je sí tet ték, az ezt meg ál la pí tó dön tés jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ 5 éven be lül,

c) nem fe lel nek meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott – ál ta lá nos és kü lö nös fel -
té te le i nek,

d) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény alap ján nem in dul -
hat nak pá lyá zó ként, il let ve nem ré sze sül het nek tá mo ga -
tás ban.”

(2) Az R2. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

(3) Az R2. 16.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16.  § Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá nak fel té te lei:

a) a szer ve zet az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sá nak idõ pont já ban – köz tar to zás men tes adó zó nak
mi nõ sül, és ezt

aa) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

ab) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban,
b) sa ját, il let ve egyéb for rás meg lé té nek dokumentá -

lása,
c) fel ha tal ma zó nyi lat ko zat azon na li be sze dé si meg bí -

zás al kal ma zá sá ra,
d) nyi lat ko zat ar ról, hogy a 4.  § (2) be kez dés c) és

d) pont ja sze rin ti ki zá ró okok to vább ra sem áll nak fenn.”

3.  §

(1) A böl csõ dék és köz ok ta tá si in téz mé nyek inf ra struk -
tu rá lis fej lesz té se a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek -

ben tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes fel té te le i rõl
 szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R3.) 1.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(6) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás an nak a pá lyá zó nak, aki
vagy amely

a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak,

b) a pá lyá za tá ban meg je lölt mû sza ki tar ta lom ra uni ós
vagy egyéb ha zai tá mo ga tás ban ré sze sül(t),

c) adós ság ren de zé si el já rás alatt áll.”

(2) Az R3. 1.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés je lö lé se (8) be kez -
dés re vál to zik:

„(7) A (6) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

4.  §

(1) A 2008. évi te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat 
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 148/2008.
(V. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R4.) 7.  § (2) be -
kez dés a)–e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem ítél he tõ meg tá mo ga tás to váb bá)

„a) azon pá lyá zó ré szé re, amellyel szem ben az Eu ró pai
Bi zott ság nak va la mely tá mo ga tás vissza fi ze té sé re kö te le -
zõ ha tá ro za ta van ér vény ben;

b) a cég bí ró sá gi tör lé si el já rás alá ke rült gaz da sá gi tár -
sa sá gok nak, és a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok
meg men té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi
tá mo ga tás ról  szóló bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C
244/02.) 2.1 al pont ja sze rin ti ne héz hely zet ben lévõ vál lal -
ko zá sok nak;

c) adós ság ren de zé si el já rás alatt álló ön kor mány zat ré -
szé re;

d) azon pá lyá zó ré szé re, amely a tá mo ga tás irán ti pá -
lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom nap tá ri éven be lül az
ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la -
ko zá si esz kö ze i bõl vagy a struk tu rá lis ala pok ból jut ta tott
va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét nem vagy csak rész ben
tel je sí tet te, és ezért az Ámr. 88.  § (2) be kez dé se sze rin ti ki -
zá rás alatt áll, ki vé ve a vis ma i or ese tét;

e) azon pá lyá zó ré szé re, amely az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint
– a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – nem mi nõ sül
köz tar to zás men tes adó zó nak;”
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(2) Az R4. 7.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

(3) Az R4. 26.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dés -
kö tést köve tõen fel me rü lõ köz tar to zás, va la mint a ked vez -
mé nye zett el len in du ló vég el szá mo lá si, fel szá mo lá si,
csõd- vagy cég bí ró sá gi tör lé si el já rás ese tén a köz tar to zás
meg fi ze té sé ig, csõd el já rás ese tén a csõd egyez ség jó vá ha -
gyá sá ig, adós ság ren de zé si el já rás ese tén an nak be fe je zé -
sé ig, vég el szá mo lá si, fel szá mo lá si vagy cég bí ró sá gi tör lé -
si el já rás ese tén pe dig a tá mo ga tás 30.  § (2) be kez dés
g) pont ja sze rin ti vissza vo ná sá ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát
fel kell füg gesz te ni.”

5.  §

(1) A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
47/2008. (III. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R5.) 1.  § 
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás an nak a pá lyá zó nak, aki
vagy amely

a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak,

b) adós ság ren de zé si el já rás alatt áll,
c) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát, il let ve a pá lyá zat

ki írá sát meg elõ zõ há rom nap tá ri éven be lül az ál lam ház -
tar tás va la mely al rend sze ré bõl tá mo ga tás ban ré sze sült, és
az el nyert tá mo ga tás ról  szóló szer zõ dés ren del ke zé se it,
fel té te le it meg szeg te, a szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé -
gét nem tel je sí tet te, ki vé ve a vis ma i or ese tét,

d) a be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem ben, pá lyá zat ban
 valótlan vagy meg té vesz tõ ada tot szol gál ta tott,

e) az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel szem ben
le járt ha tár ide jû tar to zás sal ren del ke zik,

f) nem já rul hoz zá ah hoz, hogy a ne vét, a tá mo ga tás tár -
gyát, a tá mo ga tás össze gét, a fej lesz tés össz költ sé gét, a tá -
mo ga tá si prog ram meg valósítási he lyét, idõ pont ját nyil vá -
nos ság ra hoz zák,

g) nem nyi lat ko zott ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze -
rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá -
nak az e ren de let ben meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ
el len õr zé sé hez hoz zá já rul, vagy

h) nem já rul hoz zá, hogy a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár) ke re té ben mû kö dõ, alap ve tõ en
pénz ügyi szem lé le tû kincs tá ri mo ni tor ing rend szer ben

(a továb biak ban: MR) sze rep lõ ada ta i hoz a dön tés ho zók,
elõ irány zat-ke ze lõk hoz zá fér hes se nek.”

(2) Az R5. 1.  §-a a kö vet ke zõ új (5)–(6) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (5)–(8) be kez dés jelö -
lése (7)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(5) A (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a pá lyá zó

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.
(6) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dés -

kö tést köve tõen fel me rü lõ köz tar to zás, il let ve meg in du ló
adós ság ren de zé si el já rás ese tén tá mo ga tás nem fo lyó sít ha -
tó; adós ság ren de zé si el já rás ese tén az el já rást be fe je zõ
vég zés jog erõ re emel ke dé sé ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel
kell füg gesz te ni.”

6.  §

A köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza -
bály sze gé sek kö ré rõl, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok
össze gé rõl, fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl és az el len õr zés ben 
tör té nõ köz re mû kö dés fel té te le i rõl  szóló 410/2007.
(XII. 29.) Korm. ren de let 12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Köz re mû kö dõ ként olyan jogi sze mély, va la mint
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság és
egyé ni vál lal ko zó ve he tõ igény be, amely

a) ren del ke zik:
aa) a gép jár mû rõl és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl fel vé telt 

ké szí tõ esz köz re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek rõl  szóló kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ
eszközökkel és a hasz ná la tuk hoz meg ha tá ro zott fel té te lek -
kel, és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 szá mú szab vány sze -
rin ti vagy ez zel egyen ér té kû mi nõ sí tés sel, és

ac) a te vé keny sé gé vel össze füg gés ben fe le lõs ség biz to -
sí tás sal, és

ad) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv ál tal ki -
adott kép fel vé tel ké szí té si jo go sult ság gal, és

b) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a vál lal ko zá si szer zõ dés meg kö -
té sé nek idõ pont já ban – köz tar to zás men tes adó zó nak mi -
nõ sül, és

ba) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

bb) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis -
ban, és

c) a te vé keny ség ben sze mé lye sen részt vevõ al kal ma -
zot tai bün tet len elõ éle tû ek, és

d) sze re pel az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ -
leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
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ren de let 2.  § 14. vagy 15. pont já ban meg ha tá ro zott jegy -
zék ben, il let ve irány adó jegy zék ben.”

7.  §

A meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, va la mint a kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te lé rõl és át vé te li
árá ról  szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R6.) 9/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„9/A.  § (1) A kö te le zõ át vé te li rend szer ben nem ér té ke -
sít het az a ter me lõ,

a) aki az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a 6.  § sze rin ti ké re lem be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men -
tes adó zó nak,

b) aki a 6.  § sze rin ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há -
rom nap tá ri éven be lül az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl,
az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si esz kö ze i bõl vagy a struk -
tu rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze -
füg gés ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé -
gét neki fel ró ha tó ok ból nem vagy csak rész ben teljesí -
tette,

c) aki el len az Eu ró pai Bi zott ság nak va la mely tá mo ga -
tás vissza fi ze té sé re kö te le zõ ha tá ro za ta van ér vény ben,

d) aki vel szem ben a 6.  § sze rin ti ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ há rom nap tá ri éven be lül a tisz tes ség te len pi a ci
ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló
1996. évi LVII. tör vény 11. vagy 21.  §-a sze rin ti ren del ke -
zé sek meg sér té sét a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal bír ság ki -
sza bá sá val egy ide jû leg jog erõ sen meg ál la pí tot ta,

e) aki vel szem ben a 6.  § sze rin ti ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ há rom nap tá ri éven be lül a bí ró ság – a jogi sze -
méllyel szem ben ki szab ha tó bün te tõ jo gi in téz ke dé sek rõl
 szóló tör vénnyel össz hang ban – bûn cse lek mény el kö ve té -
sét jog erõ sen meg ál la pí tot ta,

f) aki rõl a Hi va tal ha tá ro za tá ban meg ál la pít ja, hogy
a jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra vagy a jo go sult ság gya kor -
lá sá nak el len õr zé sé re irá nyu ló el já rás ban  valótlan vagy
ha mis ada tot szol gál ta tott, az en nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ
há rom nap tá ri éven be lül,

g) aki a te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyi – kü lö -
nö sen a vil la mos ener gi á ra, föld gáz el lá tás ra, táv hõ szol gál -
ta tás ra és bá nyá szat ra vo nat ko zó ága za ti vagy kör nye zet -
vé del mi – elõ írásoknak is mé tel ten nem tesz ele get,

h) aki nem csat la ko zik a VET 10.  § (4) be kez dé sé vel
össz hang ban az át vé te li kö te le zett ség el szá mo lá sá ra lét re -
ho zott mér leg kör höz,

i) aki 6 hó na pon ke resz tül nem ad a Be fo ga dó nak a jog -
sza bá lyi elõ írásoknak meg fele lõen me net ren det,

j) aki a 9.  § (2) be kez dé se sze rin ti vissza té rí té si kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get,

k) aki nek 60 nap nál ré geb ben le járt ese dé kes sé gû,
a szék hely vagy a ter me lõ te vé keny ség vég zé sé nek te lep -

he lye sze rin ti ön kor mány za ti adó ha tó ság ha tás kö ré be tar -
to zó köz tar to zá sa van, ki vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra
fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett.

(2) A Hi va tal a ki zá ró okok fenn ál lá sát a kö te le zõ át vé -
te li jo go sult sá got meg ál la pí tó ha tá ro za tá nak meg ho za ta lát 
köve tõen vé let len sze rû ki vá lasz tás sal vizs gál ja.

(3) Ha a Hi va tal az (1) be kez dés a), c) vagy g)–j) pont ja
sze rin ti ki zá ró ok fenn ál lá sát ál la pít ja meg, ak kor a kö te le -
zõ át vé te li rend szer ben  való ér té ke sí tést a ki zá ró ok fenn -
ál lá sá ig ha tá ro zat ban fel füg gesz ti, és er rõl a Be fo ga dót
írás ban vagy a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ról  szóló tör -
vény ben fog lal tak sze rint elekt ro ni ku san ér te sí ti.

(4) Ha a Hi va tal az (1) be kez dés b) vagy d)–f) és k) pont -
ja sze rin ti ki zá ró ok fenn ál lá sát ál la pít ja meg, ak kor ha tá -
ro zat ban ren del ke zik a kö te le zõ át vé te li jo go sult ság ból
tör té nõ ki zá rás ról, és er rõl a Be fo ga dót írás ban vagy a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ról  szóló tör vény ben fog lal tak
sze rint elekt ro ni ku san ér te sí ti.

(5) Az (1) be kez dés k) pont ja sze rin ti ki zá ró okra vo nat -
ko zó an az Ér té ke sí tõ a kö te le zõ át vé te li jo go sult ság meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás so rán nyi lat ko zat ban hoz zá já -
rul ah hoz, hogy a szék hely vagy a ter me lõ te vé keny ség
vég zé sé nek te lep he lye sze rin ti ön kor mány za ti adó ha tó ság
a nyil ván tar tott adó tar to zá sá ra vo nat ko zó ada to kat a Hi -
va tal ré szé re át ad ja.

(6) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ter me lõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

8.  §

(1) Az Or szá gos Lab da rú gó pá lya Lé te sí té si Prog ram
ke re té ben meg valósuló be ru há zá sok tá mo ga tá sá ról  szóló
363/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R7.)
2.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új c) és d) pont tal egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi c)–d) pont je lö lé se e)–f) pont ra
vál to zik:

(Hi tel fel vé tel re nem jo go sult az a he lyi ön kor mány zat,
il let ve tár su lás, amely:)

„c) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a hi tel ké rel me be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak;

d) hi tel tar to zás sal ren del ke zik;”

(2) Az R7. 2.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dés je lö lé se
(3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”
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9.  §

(1) Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és
an nak Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré -
rõl  szóló 2007. évi LX. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza -
bá lya i ról  szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R8.) 10.  § (7) be kez dés i) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az az együt tes vég re haj tá si pro jekt tá mo gat ha tó:)
„i) amely nek Szál lí tó ja az adó zás rend jé rõl  szóló

2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a ké rel -
me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – köz tar to zás men tes adó -
zó nak mi nõ sül, és

ia) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

ib) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban,”

(2) Az R8. 17.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met
a 2. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal, a mi nisz té ri um nak
elekt ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta ni. Ha a ké rel me -
zõ nem sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban,
a ké re lem hez 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti
iga zo lást is kell mel lé kel ni ar ról, hogy a ké rel me zõ – a ké -
rel me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint
köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül.”

(3) Az R8. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) Ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ jogi

sze mé lyek nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem jó vá ha -
gyá sa irán ti ké rel met nyújt hat nak be an nak mi nisz te ri jó -
vá ha gyá sá ra, hogy ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket,
iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket vá sá rol ja nak,
ér té ke sít se nek, il let ve a nem ze ti for gal mi jegy zék ben sze -
mé lyi szám lán tart sa nak. A 17.  § sze rin ti fel ha tal ma zás -
sal ren del ke zõ jo go sul tak a ké rel met a 19.  § sze rint nyújt -
ják be.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met a mi -
nisz té ri um nak elekt ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta -
ni, és tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, szék he lyét, cí mét, te le fon szá mát
és elekt ro ni kus le vél cí mét, il let ve

b) a ké rel me zõ ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó ne vét, cí mét, 
te le fon szá mát és elekt ro ni kus le vél cí mét.

(3) Ha a ké rel me zõ nem sze re pel a köz tar to zás men tes
adó zói adat bá zis ban, az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez
30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell
mel lé kel ni ar ról, hogy a ké rel me zõ – a ké rel me be nyúj tá -
sá nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes
adó zó nak mi nõ sül.

(4) A mi nisz té ri um a hi ány ta la nul be nyúj tott ké re lem
ese tén a be nyúj tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül nyil ván tar -
tás ba ve szi azt. Amennyi ben a ké re lem nem fe lel meg
a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,

a mi nisz té ri um 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja
fel a ké rel me zõt.

(5) A hi ány ta lan be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül
a mi nisz ter a ké rel met jó vá hagy ja vagy el uta sít ja. A jó vá -
ha gyás a ké rel me zõ ál tal meg je lölt idõ tar tam ra, leg ké sõbb
2012. de cem ber 31-ig szól.

(6) A dön tés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell
a ké rel me zõt. El uta sí tás ese tén a dön tést in do kol ni kell.

(7) Amennyi ben a fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ jogi sze -
mély el len csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás 
in dul, azt az el já rás meg in du lá sá tól szá mí tott 15 na pon be -
lül kö te les a mi nisz ter nek be je len te ni. A mi nisz ter a jogi
sze mélyt a be je len tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül tör li
a nyil ván tar tás ból.

(8) A mi nisz té ri um a nyil ván tar tás ba vett ké rel me zõk
ne vét, a ké re lem jó vá ha gyá sá nak vagy el uta sí tá sá nak té -
nyét, il let ve a (7) be kez dés sze rin ti tör lést hi va ta los hon -
lap ján köz zé te szi.”

10.  §

Az ál la mi va gyon nal  való gaz dál ko dás ról  szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let 27.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„27.  § (1) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, ál la mi
va gyont – a Vtv. 34.  § (3) be kez dés a) és c) pont já ban meg -
je lölt, köz ve tett ér té ke sí té si mó do kat ki vé ve – nem le het
ér té ke sí te ni olyan aján lat te võ sze mély ré szé re, amely/aki

a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak,
vagy

b) az MNV Zrt.-vel szem ben le járt tar to zás sal ren del -
ke zik.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a pá lyá zó

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

11.  §

(1) A fel nõtt kép zé si nor ma tív tá mo ga tás rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R9.) 4.  § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A nap tá ri évre vo nat ko zó an elsõ al ka lom mal be -
nyúj tott igény lés hez csa tol ni kell:

a) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ha tá lya alá
tar to zó fel nõtt kép zé si in téz mény ese té ben az igény lés be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi -
te les má so la ti pél dá nyú cég ki vo na tot; egyéb fel nõtt kép zé -
si in téz mény ese té ben a lé te sí tõ ok irat hi te les má so la tát,
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egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les
má so la tát;

b) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ha tá lya alá
nem tar to zó fel nõtt kép zé si in téz mény ese tén a nyil ván tar -
tá sá ra ille té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott, az igény lés be nyúj -
tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi te les
má so la ti pél dá nyú iga zo lást arra vo nat ko zó an, hogy az in -
téz mény a nyil ván tar tás ban sze re pel;

c) a fel nõtt kép zé si in téz mény nek az igény lés sel érin tett 
nap tá ri évre vo nat ko zó, az Fktv. 15.  §-a sze rin ti kép zé si
ter vé nek cég sze rû en hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát;

d) fo gya ték kal élõ fel nõtt ál ta lá nos, nyel vi, il let ve
OKJ-ban nem sze rep lõ szak mai kép zé se ese tén az e prog -
ra mok ra vo nat ko zó akk re di tá ci ós ta nú sít vány cég sze rû en
hi te le sí tett má so la tát.

(4) Ha a fel nõtt kép zé si in téz mény nem sze re pel a köz -
tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban, a (3) be kez dés sze rin -
ti igény lés hez 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti 
iga zo lást kell mel lé kel ni ar ról, hogy a fel nõtt kép zé si in téz -
mény – az igény lé se be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó -
zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  §
32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül.”

(2) Az R9. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A nap tá ri év ben ugyan azon fel nõtt kép zé si in téz -

mény ál tal be nyúj tott újabb igény lés hez a (3)–(4) be kez -
dés sze rin ti mel lék le tek kö zül

a) a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott cég ki vo -
nat és vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la tát, to váb bá
a (3) be kez dés b) pont já ban és a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott do ku men tu mot is mé tel ten csa tol ni kell,

b) a (3) be kez dés c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott do -
ku men tu mo kat ki zá ró lag ak kor kell csa tol ni, ha azok adat -
tar tal má ban vál to zás tör tént.”

(3) Az R9. 6.  § (3) be kez dés b) pont bd) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(olyan fel nõtt kép zé si in téz ménnyel,)
„bd) amely az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi

XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – az igény lé se be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men -
tes adó zó nak, vagy”

(4) Az R9. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(5) be kez dés je lö lé se
(5)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés b) pont bd) al pont ja sze rin ti ki zá ró
fel té tel fenn ál lá sá nak hi á nyát a pá lyá zó

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

12.  §

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá sá -
nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.

ren de let (a továb biak ban: R10.) 12.  § (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Tel je sí té si meg bí zott ként az a gaz da sá gi tár sa ság
je löl he tõ ki, amely az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a kö zös tel je sí tés -
re irá nyu ló meg ál la po dás meg kö té sé nek idõ pont já ban –
köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül, és

a) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

13.  §

(1) A „Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram” ke re té ben nyúj tott
hi tel igény be vé te lé nek fel té te le i rõl  szóló 212/2006.
(X. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R11.) 3.  § (2) be -
kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Hi tel fel vé tel re az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek
 való meg fe le lés ese tén sem jo go sult az az ügy fél, aki]

„a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a hi tel ké rel me be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó -
nak.”

(2) Az R11. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(5) be kez dés je lö lé se
(4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát az ügy fél

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

(3) Az R11. 3.  § át szá mo zott (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, az
(1)–(2) be kez dés ben fog lalt fel té tel nek  való meg fe le lést
a fel mon dá si (fel men té si) ok irat tal, a jog vi szony meg szû -
né se kor ki adott mun kál ta tói iga zo lás sal, az adó ha tó ság ál -
tal ki adott iga zo lás sal, ille tõ leg a (2) be kez dés b) és
c) pont ja ese tén az ügy fél nyi lat ko za tá val kell iga zol ni.”

14.  §

(1) Az EU Költ ség ve té sé bõl 2007-tõl tá mo ga tan dó
egye di pro jek tek és komp lex fej lesz té sek elõ ké szí té sé hez
szük sé ges de cent ra li zált for rás fel hasz ná lá sá ról  szóló
211/2006. (X. 20.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R12.)
6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem köt he tõ tá mo ga tá si szer zõ dés azok kal a szer -
ve ze tek kel, ame lyek az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za tuk be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban – nem mi nõ sül nek köz tar to zás -
men tes adó zó nak.”
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(2) Az R12. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men
fenn ál ló tar to zás sal ren del ke zõk kel a tar to zás meg fi ze té -
sé ig, va la mint az adós ság ren de zé si el já rás alatt álló szer -
ve ze tek kel tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ. Ha tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dés kö tést köve tõen fel -
me rü lõ köz tar to zás sal, va la mint az Eu ró pai Unió tra di ci o -
ná lis sa ját for rá sai cí men fel me rü lõ tar to zás sal ren del ke zõ, 
il let ve meg in du ló fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás,
va la mint adós ság ren de zé si el já rás alatt álló szer ve ze tek
ese tén tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, csõd el já rás ese tén
a csõd egyez ség jó vá ha gyá sá ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel
kell füg gesz te ni.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti ki zá ró fel té tel fenn ál lá sá nak
hi á nyát a szer ve zet

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

15.  §

(1) A nem ze ti film va gyon ba tar to zó film al ko tá sok ter -
jesz té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 203/2006. (X. 5.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R13.) 3.  § (5) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ter jesz té si szer zõ dés olyan film ter jesz tõ szer ve zet -
tel köt he tõ, amely a pá lyá za ta be nyúj tá sa kor leg alább két
éve üz let sze rû en vé gez film ter jesz té si te vé keny sé get azon
ter jesz té si mód kö ré ben, amely re a pá lyá za tát be nyúj tot ta,
vagy amely nek ve ze tõ je leg alább két évig volt film ter jesz -
tés sel üz let sze rû en fog lal ko zó szer ve zet nek a gaz da sá gi
tár sa sá gok ról  szóló tör vény sze rin ti ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
je; to váb bá a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben
nem folyt a szer ve zet el len csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás, 
és nincs az Szjt. sze rin ti jo go sult tal, il let ve kö zös jog ke ze -
lõ szer ve zet tel szem ben jog díj tar to zá sa.”

(2) Az R13. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dés je lö lé se
(7) be kez dés re vál to zik:

„(6) Ter jesz té si szer zõ dés to váb bá olyan film ter jesz tõ
szer ve zet tel köt he tõ, amely az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá -
za ta be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – köz tar to zás men tes
adó zó nak mi nõ sül, és

a) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

16.  §

(1) Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala kult rend -
kí vü li ár víz, va la mint az or szág egyes te rü le te in ezen év
elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt ke let -

ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R14.) 8.  § (4)–(6) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Hi tel fel vé tel re nem jo go sult az a ma gán sze mély,
aki

a) az ár víz  miatt ele mi kár súj tot ta in gat lan ra vo nat ko -
zó tu laj do no si jog gal nem ren del ke zik;

b) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a hi tel ké rel me be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak;

c) hi tel szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl
ere dõ, le járt tar to zás sal ren del ke zik;

d) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely nek a tu laj do -
ni lap ján vég re haj tás vagy bí ró sá gi íté le ten ala pu ló tu laj -
do ni kor lá to zás, ár ve rés ki tû zé se, bár mi lyen zár lat, ki sa já -
tí tá si el já rás meg in dí tá sa, tu laj do ni jog fenn tar tás sal tör té -
nõ el adá sá nak té nye, per fel jegy zés sze re pel, vissza vá sár -
lá si vagy vé te li jog gal ter helt;

e) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely in gat lan te -
kin te té ben a 11.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett fel té tel tel je -
sí té se nem biz to sít ha tó.

(5) Hi tel fel vé tel re nem jo go sult az a gaz dál ko dó szer ve -
zet, amely

a) az ár víz  miatt kárt szen ve dett in gat lan ra vo nat ko zó
tu laj don jog gal nem ren del ke zik;

b) cég nyil ván tar tás ban, il let ve az zal azo nos ren del te té -
sû ha tó sá gi nyil ván tar tás ban nem sze re pel;

c) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a hi tel ké rel me be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak;

d) hi tel szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl
ere dõ, le járt tar to zá sa áll fenn;

e) el le ne vég re haj tá si el já rás van fo lya mat ban;
f) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -

re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely nek a tu laj do -
ni lap ján vég re haj tás, bí ró sá gi íté le ten ala pu ló tu laj do ni
kor lá to zás, ár ve rés ki tû zé se, bár mi lyen zár lat, ki sa já tí tá si
el já rás meg in dí tá sa, tu laj do ni jog fenn tar tás sal tör té nõ el -
adá sá nak té nye, per fel jegy zés sze re pel, vissza vá sár lá si
vagy vé te li jog gal ter helt;

g) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely in gat lan te -
kin te té ben a 11.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett fel té tel tel je -
sí té se nem biz to sít ha tó.

(6) Hi tel fel vé tel re nem jo go sult az az ön kor mány zat,
amely

a) az ár víz  miatt kárt szen ve dett in gat lan ra vo nat ko zó
tu laj don jog gal nem ren del ke zik;

b) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a hi tel ké rel me be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak;

c) hi tel szer zõ dés bõl vagy bank ga ran cia-szer zõ dés bõl
ere dõ, le járt tar to zá sa áll fenn;
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d) olyan in gat lant kí ván a ked vez mé nyes hi tel bõl hely -
re ál lí ta ni, új já épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely nek a tu laj do -
ni lap ján vég re haj tás, bí ró sá gi íté le ten ala pu ló tu laj do ni
kor lá to zás, ár ve rés ki tû zé se, bár mi lyen zár lat, ki sa já tí tá si
el já rás meg in dí tá sa, tu laj do ni jog fenn tar tás sal tör té nõ el -
adá sá nak té nye, per fel jegy zés sze re pel, vissza vá sár lá si
vagy vé te li jog gal ter helt;

e) olyan in gat lant kí ván a hi tel bõl hely re ál lí ta ni, új já -
épí te ni, vagy vá sá rol ni, amely in gat lan te kin te té ben a 11.  § 
(2) be kez dé sé ben rög zí tett fel té tel tel je sí té se – köz utak ki -
vé te lé vel – nem biz to sít ha tó.”

(2) Az R14. 8.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés je lö lé se
(8) be kez dés re vál to zik:

„(7) A (4) be kez dés b) pont ja, az (5) be kez dés c) pont ja
és a (6) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel fenn ál lá -
sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

17.  §

(1) A Köz ok ta tá si Fej lesz té si Cél elõ irány zat mû kö dé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R15.) 3.  § (5) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Nem köt he tõ tá mo ga tá si szer zõ dés

a) az zal a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz -
ménnyel, fenn tar tó val vagy szer ve zet tel, amely az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja
sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – nem
mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak,

b) olyan igény lõ vel, amely nem fe lel meg az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában
meg ha tá ro zott kü lö nös fel té te lek nek,

c) olyan ön kor mány za ti fenn tar tó val, aki adós ság ren -
de zé si el já rás alatt áll.”

(2) Az R15. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dés je lö lé se
(7) be kez dés re vál to zik:

„(6) Az (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott in téz mény, fenn tar tó vagy szer ve zet

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

(3) Az R15. 3.  § át szá mo zott (7) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, nem fo lyó sít -
ha tó tá mo ga tás a ked vez mé nye zett nek ab ban az eset ben,
ha

a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak,

b) a szer zõ dés kö tést köve tõen az ön kor mány za ti fenn -
tar tó val szem ben adós ság ren de zé si el já rás in dult,

c) a szer zõ dés kö tést köve tõen a jegy zõ, fõ jegy zõ a Kt.
80.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben el ren de li a köz ok ta tá si in -
téz mény nyil ván tar tás ból  való tör lé sét.”

(4) Az R15. 3.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) A (7) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ked vez mé nye zett

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

18.  §

(1) Egyes fes té kek, lak kok és jár mû vek ja ví tó fé nye zé -
sé re szol gá ló ter mé kek szer ves ol dó szer tar tal má nak sza -
bá lyo zá sá ról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R16.) 3.  § (3) be kez dés d)–e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Hi va tal a kö te le zet tet ak kor ve szi nyil ván tar tás ba, ha 
ren del ke zik:)

„d) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo -
lás sal ar ról, hogy a kö te le zett – a nyil ván tar tás ba vé tel
irán ti ké rel me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja
sze rint köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül, vagy

e) a kö te le zett – a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel me
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – sze re pel a köz tar to zás men -
tes adó zói adat bá zis ban,”

(2) Az R16. 3.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A nyil ván tar tás ba vé tel hez a 6. szá mú mel lék let
sze rin ti ké rel met kell be nyúj ta ni. Ha e ren de let el té rõ en
nem ren del ke zik, a ké re lem hez csa tol ni kell a (3) be kez dés 
a)–f) pont ja sze rin ti fel té te lek fenn ál lá sát iga zo ló ok ira tok, 
en ge dé lyek – a ki ad má nyo zó vagy köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett – má so la tát.”

(3) Az R16. 6. szá mú mel lék let V. pont já nak címe a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sul:

„V. A vo nat ko zó ren de let ben elõ írt iga zo lá sok
fel so ro lá sa”

(4) Az R16. 6. szá mú mel lék let V. pont 3. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo -
lást ar ról, hogy a kö te le zett – a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti
ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl 
 szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint
köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül*”
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(5) Az R16. 6. szá mú mel lék let V. pont 5. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. a ké rel me zõ – a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – sze re pel a köz tar to zás men -
tes adó zói adat bá zis ban”

19.  §

(1) A ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sa és a ha di tech ni -
kai szol gál ta tá sok nyúj tá sa en ge dé lye zé sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R17.) 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ké re lem hez csa tol ni kell a kö vet ke zõ, 60 nap nál
nem ré geb bi ok ira to kat:

a) a cég ki vo na tot vagy a vál lal ko zói iga zol vány hi te les
má so la tát,

b) a szám la ve ze tõ bank ál tal ki adott, a szám la for ga -
lom mal kap cso la tos bank in for má ci ót,

c) gaz da sá gi tár sa ság, szö vet ke zet vagy kül föl di szék -
he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén a ké rel -
me zõ kép vi se lõ jé nek köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el -
lá tott cím pél dá nyát vagy az ügy véd ál tal cég be jegy zé si
(vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán
el len jegy zett alá írás-min tá ját.”

(2) Az R17. 4.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés je lö lé se
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Ha a ké rel me zõ nem sze re pel a köz tar to zás men tes
adó zói adat bá zis ban, a (3) be kez dés sze rin ti ké re lem hez
30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell
mel lé kel ni ar ról, hogy a ké rel me zõ – az en ge dély irán ti ké -
rel me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint
köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül.”

20.  §

(1) Az „Ipa ri Park” cím rõl és az ipa ri par kok fej lesz té sét
szol gá ló rend szer mû kö dé sé rõl  szóló 186/2005. (IX. 13.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R18.) 3.  § (4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem pá lyáz hat az „Ipa ri Park” cím el nye ré sé re az
a szer ve zet, amely

a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak;

b) sa ját tõ ké jét el vesz tet te vagy sa ját tõ ké vel nem ren -
del ke zik (ki vé ve he lyi ön kor mány zat és kis tér sé gi tár -
sulás);

c) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl jut ta tott tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó szer zõ dés ben vál lalt va la mely kö te le zett -
sé gét – a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két nap tá ri éven
be lül – nem tel je sí tet te.”

(2) Az R18. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés je lö lé se
(6) be kez dés re vál to zik:

„(5) A (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

21.  §

(1) Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos 
hi te le sí té si te vé keny ség sze mé lyi és szak mai fel té te le i rõl
 szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R19.) 4.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az a gaz da sá gi tár sa ság je gyez he tõ be hi te le sí tõi név -
jegy zék be, amely a be jegy zés irán ti ké re lem be nyúj tá sa
ide jén:)

„a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes adó zó nak mi -
nõ sül, és

aa) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

ab) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis -
ban;”

(2) Az R19. 5.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyé ni hi te le sí tõ ként az a ter mé sze tes sze mély je gyez -
he tõ be a hi te le sí tõi név jegy zék be, aki a be jegy zés irán ti
ké re lem be nyúj tá sa ide jén:)

„b) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes adó zó nak mi -
nõ sül, és

ba) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

bb) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban;
és”

(3) Az R19. 3. szá mú mel lék let I.2.1 pont f) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Egyé ni hi te le sí tõ ese tén:)
„f) ha a ké rel me zõ nem sze re pel a köz tar to zás men tes

adó zói adat bá zis ban, a ké re lem hez 30 nap nál nem ré geb -
ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell mel lé kel ni ar ról,
hogy a ké rel me zõ – a be jegy zés irán ti ké rel me be nyúj tá sá -
nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes
adó zó nak mi nõ sül.”

(4) Az R19. 3. szá mú mel lék let I.2.2 pont g) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság ese tén:)
„g) ha a ké rel me zõ nem sze re pel a köz tar to zás men tes

adó zói adat bá zis ban, a ké re lem hez 30 nap nál nem ré geb -
ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell mel lé kel ni ar ról,
hogy a ké rel me zõ – a be jegy zés irán ti ké rel me be nyúj tá sá -
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nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes
adó zó nak mi nõ sül.”

(5) Az R19. 3. szá mú mel lék let I.4 pont e) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A hi te le sí tõ szak ér tõi név jegy zék be  való be jegy zés
irán ti ké re lem hez csa to lan dó do ku men tu mok:)

„e) ha a ké rel me zõ nem sze re pel a köz tar to zás men tes
adó zói adat bá zis ban, a ké re lem hez 30 nap nál nem ré geb -
ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell mel lé kel ni ar ról,
hogy a ké rel me zõ – a be jegy zés irán ti ké rel me be nyúj tá sá -
nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes
adó zó nak mi nõ sül.”

22.  §

(1) A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat
fog lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az
akk re di tált mun kál ta tók el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R20.)
5.  § (1) be kez dés a) pont ja a kö vet ke zõ ae) al pont tal egé -
szül ki:

(Akk re di tá ci ós ta nú sít vány ak kor ad ha tó, ha a mun kál -
ta tó)

„ae) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a ta nú sít vány irán ti ké rel me be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban – köz tar to zás men tes adó zó nak
mi nõ sül.”

(2) Az R20. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(8) be kez dés je lö -
lé se (4)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az (1) be kez dés a) pont ae) al pont ja sze rin ti fel té tel 
fenn ál lá sát iga zolt nak kell te kin te ni, ha

a) azt a mun kál ta tó 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott
köz ok irat tal iga zol ja, vagy

b) a mun kál ta tó sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói
adat bá zis ban.”

(3) Az R20. 11.  § (1) be kez dés f) pont fa) al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Vissza kell von ni az akk re di tá ci ós ta nú sít ványt, ha
a mun kál ta tó az akk re di tá ci ós ta nú sít vány ér vé nyes sé gi
ide je alatt)

„fa) nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak,”

23.  §

(1) Az INTERREG III Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
prog ra mok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R21.) 20.  § (4) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A köz re mû kö dõ szer ve zet a be nyúj tott szám lák vagy
a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló egyéb bi -
zony la tok el len õr zé sét köve tõen hi te le sí té si je len té sé ben
nyi lat ko zik az irá nyí tó ha tó ság nak a ked vez mé nye zet tek
költ sé gei el szá mol ha tó sá gá ról, kü lö nö sen, hogy:)

„h) a ked vez mé nye zett nek nincs tá mo ga tás-hal mo zó -
dá sa.”

(2) Az R21. 20.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (5)–(6) be kez dés je lö lé se
(6)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(5) Ha a ked vez mé nye zett nem sze re pel a köz tar to zás -
men tes adó zói adat bá zis ban, a (4) be kez dés sze rin ti nyi lat -
ko zat hoz 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga -
zo lást kell mel lé kel ni ar ról, hogy a ké rel me zõ – a be jegy -
zés irán ti ké rel me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja
sze rint köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül.”

24.  §

A köz igaz ga tá si ver seny vizs gá ról  szóló 126/2009.
(VI. 15.) Korm. ren de let 21.  §-a a kö vet ke zõ új c) pont tal
egé szül ki:

(Men te sül a ver seny vizs ga le té te le alól)
„c) 2009. no vem ber 30-ig a jog vi szony lé te sí té se so rán

az, aki a jog vi szony lé te sí té sé vel egy idõ ben ve ze tõi meg -
bí zást vagy ki ne ve zést kap.”

25.  §

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze lé sé -
rõl és fel hasz ná lá sá ról  szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § (1) Nem pá lyáz hat, il let ve nem ré sze sül het tá mo -
ga tás ban – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a 10.  §
(1) be kez dé sé ben fel so rolt jog alany, aki vagy amely

a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ pont -
já ban nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak;

b) adott pá lyá zat meg je len te té sét meg elõ zõ en az Alap
vagy az Atv. 16.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt (cél)elõ irány -
za tok ter hé re ki írt pá lyá za tok ban  valótlan vagy meg té -
vesz tõ ada tot szol gál ta tott, il let ve az el nyert pá lyá zat alap -
ján kö tött szer zõ dés ben vál lalt lé nye ges kö te le zett sé gét
– neki fel ró ha tó ok ból – nem tel je sí tet te;

c) az Alap pal, il let ve az Atv. 16.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt (cél)elõ irány za tok kal szem ben – neki fel ró ha tó ok -
ból – 60 na pot meg ha la dó le járt fi ze té si kö te le zett ség gel
ren del ke zik, fi gye lem mel a (2) be kez dés re.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.
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(3) Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben az (1) be kez dés
c) pont ját a pá lyá za tot be nyúj tó fel sõ ok ta tá si in téz mény
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge
vo nat ko zá sá ban kell vizs gál ni.”

26.  §

Az or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok ra
szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. ren -
de let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) Tá mo ga tás bel föl di szék he lyû jogi sze mé lyek
és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek, egyé -
ni vál lal ko zók, il let ve Ma gyar or szá gon la kó hellyel ren -
del ke zõ ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re nyújt ha tó.

(2) Tá mo ga tás nem nyújt ha tó, il let ve tá mo ga tá si szer zõ -
dés nem köt he tõ azok kal a szer ve ze tek kel, ame lyek az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  §
32. pont ja sze rint – a pá lyá za tuk be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban – nem mi nõ sül nek köz tar to zás men tes adó zó nak.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ki zá ró fel té tel fenn ál lá sá nak
hi á nyát a pá lyá zó

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.
(4) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dés -

kö tést köve tõen fel me rü lõ köz tar to zás, il let ve meg in du ló
fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás ese tén a tá mo ga tás
nem fo lyó sít ha tó, csõd el já rás ese tén a csõd egyez ség jó vá -
ha gyá sá ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel kell füg gesz te ni.”

27.  §

A pos tai szol gál ta tók pi ac ra lé pé sé nek fel té te le i rõl
 szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 5.  § a) pont ab) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(az en ge délyt kérõ tel je sí tõ ké pes sé ge te kin te té ben:)
„ab) ha az en ge délyt kérõ nem sze re pel a köz tar to zás -

men tes adó zói adat bá zis ban, a ké re lem hez 30 nap nál nem
ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell mel lé kel ni ar -
ról, hogy az en ge délyt kérõ – a szol gál ta tá si en ge dély irán -
ti ké rel me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé -
rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint
köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül.”

28.  §

(1) A ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok ki vi te lé -
nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já nak en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R22.) 7.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A te vé keny sé gi en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni 
kell a kö vet ke zõ, 3 hó nap nál nem ré geb bi do ku men tu mo -
kat:

a) gaz da sá gi tár sa ság ese té ben a cég bí ró sá gi be jegy -
zés, egyé ni vál lal ko zó és költ ség ve té si szerv ese té ben
a nyil ván tar tás ba vé tel hi te les má so la tát,

b) a szám la ve ze tõ bank ál tal adott bank in for má ci ót,
c) a cég ve ze tõ jé nek nyi lat ko za tát ar ról, hogy a cég

a ha di tech ni kai esz köz és szol gál ta tás nem zet kö zi for gal -
ma zá sá hoz, va la mint tran zit szál lí tá sá hoz szük sé ges sze -
mé lyi és szak mai fel té te lek kel és a ti tok vé del mi, va la mint
a biz ton sá gi elõ írások be tar tá sá hoz szük sé ges fel té te lek kel 
ren del ke zik,

d) a cég ve ze tõ jé nek köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel
el lá tott cím pél dá nyát vagy az ügy véd ál tal cég be jegy zé si
(vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán
el len jegy zett alá írás-min tá ját,

e) az el já ró ügy in té zõ meg ha tal ma zá sát.”

(2) Az R22. 7.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés je lö lé se
(6) be kez dés re vál to zik:

„(5) Ha a ké rel me zõ nem sze re pel a köz tar to zás men tes
adó zói adat bá zis ban, a (4) be kez dés sze rin ti ké re lem hez
30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell
mel lé kel ni ar ról, hogy a ké rel me zõ – a te vé keny sé gi en ge -
dély irán ti ké rel me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó -
zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  §
32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül.”

29.  §

A tér ség- és te le pü lés fel zár kóz ta tá si cél elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 27/2003.
(III. 4.) Korm. ren de let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„3.  § (1) Tá mo ga tás bel föl di szék he lyû jogi sze mé lyek
és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek, egyé -
ni vál lal ko zók, il let ve Ma gyar or szá gon la kó hellyel ren -
del ke zõ ma gán sze mé lyek ré szé re nyújt ha tó.

(2) Tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ azok kal a szer -
ve ze tek kel, ame lyek az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za tuk be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban – nem mi nõ sül nek köz tar to zás -
men tes adó zó nak.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ki zá ró fel té tel fenn ál lá sá nak
hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.
(4) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dés -

kö tést köve tõen fel me rü lõ köz tar to zás, il let ve meg in du ló
fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás ese tén tá mo ga tás
nem fo lyó sít ha tó, csõd el já rás ese tén a csõd egyez ség jó vá -
ha gyá sá ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel kell füg gesz te ni.”
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30.  §

A te rü let fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. ren de -
let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) Tá mo ga tás bel föl di szék he lyû jogi sze mé lyek
és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek, egyé -
ni vál lal ko zók, il let ve Ma gyar or szá gon la kó hellyel ren -
del ke zõ ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re nyújt ha tó.

(2) Tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ azok kal a szer -
ve ze tek kel, ame lyek az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za tuk be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban – nem mi nõ sül nek köz tar to zás -
men tes adó zó nak.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ki zá ró fel té tel fenn ál lá sá nak
hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.
(4) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dés -

kö tést köve tõen fel me rü lõ köz tar to zás, il let ve meg in du ló
fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás ese tén tá mo ga tás
nem fo lyó sít ha tó, csõd el já rás ese tén a csõd egyez ség jó vá -
ha gyá sá ig a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel kell füg gesz te ni.”

31.  §

A gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny ség en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R23.) 5.  §
(1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a szol gál ta tó te vé keny -
sé get en ge dé lye zi, ha)

„c) a nem ál la mi fenn tar tó az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a ké rel -
me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – köz tar to zás men tes adó -
zó nak mi nõ sül, és

ca) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

cb) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis -
ban.”

32.  §

Az adó kö te le zett sé gek tel je sí té se so rán al kal ma zan dó
té rí tés kö te les nyom tat vá nyok elõ ál lí tó i nak és forgalma -
zói nak ki vá lasz tá sá ról  szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A pá lyá za ton olyan bel föl di szék he lyû, be jegy zett
gaz da sá gi tár sa ság ve het részt, amely

a) a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ leg alább két tel jes nap -
tá ri éven át mû kö dött, és

b) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül, és

ba) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

bb) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis -
ban.”

33.  §

A Ka ri ta tív Ta nács meg ala kí tá sá ról és mû kö dé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. ren de -
let 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács tag ja az a szer ve zet le het, amely
a) leg alább nyolc éve foly tat ka ri ta tív te vé keny sé get,
b) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény

178.  § 32. pont ja sze rint – a tag vá lasz tás idõ pont já ban –
köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül, és

ba) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

bb) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban,
c) alap sza bá lya vagy ala pí tó ok ira ta ér dek vé del mi te -

vé keny ség vég zé sé re nem jo go sít ja,
d) or szá gos há ló zat tal és leg alább há rom re gi o ná lis

köz pont tal, a se gély ak ci ók le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
meg fe le lõ lo gisz ti kai hát tér rel ren del ke zik, és

e) or szá gos vi szony lat ban leg alább negy ven fõt fog lal -
koz tat mun ka vi szony ban, és leg alább há rom re gi o ná lis
rak tárt mû köd tet.”

34.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel -
konst ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R24.)
11/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A jo go sult ság to váb bi fel té te le, hogy az igény lõ
a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény

178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül, és

aa) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

ab) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban;
b) ne ren del kez zen az R. 4.  § (5) be kez dés a)–p) pont ja

sze rint le járt ha tár ide jû be fi ze té si kö te le zett sé gek hát ra lé -
ká val;

c) ne áll jon egyé ni vál lal ko zók és õs ter me lõk ese té ben
vég re haj tás alatt;

d) ha tár sa sá gi for má ban mû kö dik, vál lal ko zá sa törzs -
tõ ké jé nek mér té ke fe lel jen meg a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak.”

2009/112. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 29677



(2) Az R24. 2. szá mú mel lék let 2. pont d) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ki bon ta ko zá si prog ram éves üte mé nek tel je sí té sé rõl
ké szí tett je len tés tar tal mi kö ve tel mé nyei:)

„d) nyi lat ko zat az egyéb be fi ze té si kö te le zett sé gek rõl;”

(3) Az R24. 2. szá mú mel lék let 2. pont ja a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

„i) ha a pá lyá zó nem sze re pel a köz tar to zás men tes adó -
zói adat bá zis ban, a d) pont sze rin ti nyi lat ko zat hoz 30 nap -
nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok ira ti iga zo lást kell mel lé -
kel ni ar ról, hogy a pá lyá zó – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint köz tar to zás men tes
adó zó nak mi nõ sül.”

35.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség rõl  szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

(Az Ügy nök ség:)
„k) el lát ja a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az

Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, az Elõ csat la ko zá si
Tá mo ga tá si Esz köz, va la mint az Eu ró pai Szom széd sá gi és
Part ner sé gi Esz köz pénz ügyi ala pok egyes, a te rü le ti
együtt mû kö dés hez kap cso ló dó prog ra mok irá nyí tó ha tó -
sá gá nak fel ada ta it, gon dos ko dik a mo ni tor ing bi zott sá gok
mû kö dé sé rõl.”

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség rõl  szóló
130/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let 4.  §-a a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Az Ügy nök ség irá nyí tó ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó
fõ osz tályai di ví zi ók ra és osz tá lyok ra ta go zód hat nak. A di -
ví zi ót fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si meg bí zás sal ren del ke zõ
sze mély ve ze ti. A di ví zió osz tá lyok ra ta go zó dik.”

36.  §

(1) Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R25.) 81.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„81.  § (1) Ugyan azon prog ram hoz, pro jekt hez tá mo ga -
tás egy elõ irány zat ból csak egy al ka lom mal ítél he tõ meg,
ki vé ve, ha adott tá mo ga tás ra vo nat ko zó kor mány ren de let
el té rõ en nem ren del ke zik. A 79.  § (2) be kez dé se sze rint ki -
adott sza bá lyo zás rend kí vü li mél tány lást igény lõ, a szer -
zõ dés kö tést köve tõen ki ala ku ló, ko ráb ban elõ re nem lát -
ha tó okok  miatt be kö vet ke zõ ese tek re et tõl el té rõ sza bá -
lyo kat ál la pít hat meg.

(2) A 87.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt ki vé tel lel
az adós ság ren de zé si el já rás alatt álló szer ve ze tek kel – füg -
get le nül a tá mo ga tás egyéb fel té te le i nek meg lé té tõl – tá -
mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ.

(3) A 87.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt ki vé tel lel
tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ – füg get le nül a tá mo ga -
tás egyéb fel té te le i nek meg lé té tõl – az zal a szer ve zet tel,
amely az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a ké rel me be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti fel té tel fenn ál lá sá nak hi á -
nyát a szer ve zet

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.
(5) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dés -

kö tést köve tõen ki ala ku ló köz tar to zás, il let ve meg in du ló
fel szá mo lá si, csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve adós ság ren de -
zé si el já rás ese tén tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó.

(6) A szük sé ges jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek, a pá lyá za -
ti fel hí vás ban fel so rolt ha tás vizs gá lat hoz kö tött te vé keny -
ség ese tén a kör nye zet vé del mi en ge dély hi á nyá ban tá mo -
ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ, ál la mi pénz esz kö zök bõl tá -
mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, ki vé ve, ha jog sza bály el té rõ en
ren del ke zik.

(7) Amennyi ben az elõ irány zat fel hasz ná lá si sza bá lyo -
zá sa a tá mo ga tás fel té te le ként elõ ír ja, hogy a tá mo ga tás
igény lõ jé nek meg ha tá ro zott nagy ság ren dû sa ját for rás sal
kell ren del kez nie, nem te kint he tõ sa ját for rás nak az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i tõl ka pott tá mo ga tás, ki vé ve az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó tá mo ga tást igény lõ,
pá lyá zó költ ség ve té si szerv nek, ezen költ ség ve té si szerv
irá nyí tó szer vé nek költ ség ve té sé ben az adott cél ra elõ -
irány zott össze get, az Ál la mi költ ség ve té si ked vez mé nye -
zet tek sa ját erõ tá mo ga tá sa elõ irány zat ból, va la mint az Ön -
kor mány za ti Ön erõ Alap ból a rész ben eu ró pai uni ós for -
rás ból fi nan szí ro zott pro jek tek meg valósításához nyúj tott
tá mo ga tást.

(8) Amennyi ben a tá mo ga tást igény lõ, a pá lyá zó e ren -
de let ha tá lya alá tar to zó több elõ irány za tot is meg je löl a tá -
mo ga tás igény lé se kor – a (9) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a pá lyá zat ban va la mennyi meg je lölt for rás ál tal meg -
kö ve telt tá mo ga tá si fel té tel nek ele get kell ten nie.

(9) A te rü let- és vi dék fej lesz té si szem pont ból ked vez -
mé nye zett tér sé gek ben a (8) be kez dés ben fog lalt prog ra -
mok, pro jek tek ese tén az érin tett tá mo ga tá si for rá sok fel -
hasz ná lá si sza bá lyai sze rint meg kö ve telt leg ki sebb sa ját
for rást kell biz to sí ta ni.

(10) A dön tés ho za tal el já rá si rend jét és gya ko ri sá gát
jog sza bály ban kell meg ha tá roz ni.”

(2) Az R25. 87.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fej lesz té si célú tá mo ga tást el nyert ked vez mé nye -
zet tel  való szer zõ dés kö tés to váb bi fel té te le

a) a ked vez mé nye zett tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy a szék hely
sze rint ille té kes ön kor mány za ti adó ha tó ság ha tás kö ré be
tar to zó, le járt köz tar to zá sa nincs,

b) a ked vez mé nye zett tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy az Eu ró pai

29678 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/112. szám



Unió sa ját tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa
a ked vez mé nye zett nek nincs,

c) a ked vez mé nye zett az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény 178.  § 32. pont ja sze rint – a ké rel -
me be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – köz tar to zás men tes adó -
zó nak mi nõ sül, és ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott
köz ok irat tal iga zol ja, vagy sze re pel a köz tar to zás men tes
adó zói adat bá zis ban,

d) ön kor mány za tok, ön kor mány za ti tár su lá sok ese té -
ben a prog ram meg valósítása pénz ügyi fe de ze té nek meg -
ala po zá sát cél zó, az eu ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tok -
hoz szük sé ges ön kor mány za ti sa ját for rás ki egé szí té sé re
vo nat ko zó, a köz pon ti költ ség ve tés bõl nyúj tan dó tá mo ga -
tá si ígér vény, amennyi ben ez az ön erõ for rá sá nak ré szét
ké pe zi.”

37.  §

(1) Az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl
 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R26.) 2.  § (3) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Hi va tal nem ve he ti nyil ván tar tás ba a ké rel me zõt, ha)
„a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény

178.  § 32. pont ja sze rint – a pá lyá za ta be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – nem mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak,”

(2) Az R26. 2.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(11) be kez dés je lö lé se
(5)–(12) be kez dés re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá ró fel té tel
fenn ál lá sá nak hi á nyát a ké rel me zõ

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.”

(3) Az R26. 2.  § át szá mo zott (8) be kez dés b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az uta zás szer ve zõ kö te les min den év ja nu ár 31-éig
a Hi va tal ré szé re nyi lat koz ni ar ról, hogy ha)

„b) ki zá ró lag a (7) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott te vé keny sé get vég zi, vagy”

(4) Az R26. 2.  § át szá mo zott (9) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban fog lal ta kat a vo -
nat ko zó ok ira tok ere de ti ben vagy hi te les má so lat ban tör té -
nõ csa to lá sá val, az (1) be kez dés f) és a (3) be kez dés
b) pont já ban fog lal ta kat a ké rel me zõ nyi lat ko za tá val kell
iga zol ni.”

38.  §

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
ren de let 5/A.  § (8) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség ab ban az eset ben meg fe -
le lõ, ha a vál lal ko zás)

„a) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  § 32. pont ja sze rint – a ké rel me be nyúj tá sá nak idõ -
pont já ban – köz tar to zás men tes adó zó nak mi nõ sül, és

aa) ezt 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal
iga zol ja, vagy

ab) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis -
ban;”

39.  §

A föld hi va ta lok ról, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té -
zet rõl, a Föld raj zi név Bi zott ság ról és az in gat lan-nyil ván -
tar tá si el já rás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ új 7/A.  §-sal egé szül ki:

„7/A.  § Az Inytv. 37.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa
so rán alá írá si cím pél dány nak mi nõ sül a köz jegy zõi alá -
írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dány, va la mint az ügy véd
ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való
köz re mû kö dés so rán el len jegy zett alá írás-min ta.”

40.  §

(1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let
13.  § (7) be kez dés a) pont já ban az „alá írá si cím pél dá nyát”
szö veg rész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el -
lá tott cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál -
to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán el -
len jegy zett alá írás-min tá ját” szö veg lép.

(2) A de ma te ri a li zált ér ték pa pír elõ ál lí tá sá nak és to váb -
bí tá sá nak mód já ról és biz ton sá gi sza bá lya i ról, va la mint az
ér ték pa pír szám la, köz pon ti ér ték pa pír szám la és az ügy fél -
szám la meg nyi tá sá nak és ve ze té sé nek sza bá lya i ról  szóló
284/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 11.  § (2) be kez dé sé -
ben az „alá írá si cím pél dánnyal” szö veg ész he lyé be a „köz -
jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dánnyal vagy
ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás -
ban  való köz re mû kö dés so rán el len jegy zett alá írás-min tá -
val” szö veg lép.

(3) A cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
ren de let 8.  § (4) be kez dés c) pont já ban az „ere de ti alá írá si
cím pél dá nyát vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má -
so la tát” szö veg rész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí -
tés sel el lá tott cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal cég be jegy -
zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés
so rán el len jegy zett alá írás-min tá ját, il let ve an nak hi te les
má so la tát” szö veg lép.

(4) A szám hor doz ha tó ság sza bá lya i ról  szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dés b) pont bb) al -
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pont já ban az „alá írá si cím pél dá nya” szö veg rész he lyé be
a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dá nya
vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já -
rás ban  való köz re mû kö dés so rán el len jegy zett aláírás-
 mintája” szö veg lép.

(5) A ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák
kül ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. ren de let 3/A.  § (2) be kez dés
d) pont já ban az „alá írá si cím pél dány” szö veg rész he lyé be
a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dány
vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já -
rás ban  való köz re mû kö dés so rán el len jegy zett aláírás-
 minta” szö veg lép.

(6) A pos tai szol gál ta tá sok el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
17.  § (4) be kez dés a) pont ac) al pont já ban az „alá írá si cím -
pél dánnyal” szö veg rész he lyé be a „köz jegy zõi aláírás-
 hitelesítéssel el lá tott cím pél dánnyal vagy ügy véd ál tal
cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re -
mû kö dés so rán el len jegy zett alá írás-min tá val” szö veg lép.

(7) A ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé gez -
he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let 7.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett alá írá si cím pél dá nyát” szö veg rész he lyé be
a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dá nyát
vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já -
rás ban  való köz re mû kö dés so rán el len jegy zett aláírás-
 mintáját, il let ve an nak hi te les má so la tát” szö veg lép.

(8) A vég re haj tói kéz be sí tés rész le tes el já rá si sza bá lya i -
ról  szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let 24.  § (2) be -
kez dés a) pont já ban az „alá írá si cím pél dánnyal” szö veg -
rész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott
cím pél dánnyal vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás -
be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán el len -
jegy zett alá írás-min tá val” szö veg lép.

(9) Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos 
hi te le sí té si te vé keny ség sze mé lyi és szak mai fel té te le i rõl
 szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék -
let I.2.2. pont c) al pont já ban az „az alá írá si cím pél dány
má so la ta” szö veg rész he lyé be az „a köz jegy zõi aláírás-
 hitelesítéssel el lá tott cím pél dány vagy ügy véd ál tal cég be -
jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö -
dés so rán el len jegy zett alá írás-min ta, il let ve an nak hi te les
má so la ta” szö veg lép.

(10) Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá -
sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
ren de let 12.  § (7) be kez dés c) pont já ban az „ere de ti alá írá si 
cím pél dá nyát vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má -
so la tát” szö veg rész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí -
tés sel el lá tott cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal cég be jegy -
zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés
so rán el len jegy zett alá írás-min tá ját, il let ve an nak hi te les
má so la tát” szö veg, to váb bá 2. szá mú mel lék let F. rész

1. pont já ban az „Alá írá si cím pél dány” szö veg rész he lyé be
a „Köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dány
vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já -
rás ban  való köz re mû kö dés so rán el len jegy zett aláírás-
 minta” szö veg lép.

(11) A pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról és az elekt ro ni -
kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm.
ren de let 5.  § (2) be kez dé sé ben az „alá írá si cím pél dánnyal” 
szö veg ész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el -
lá tott cím pél dánnyal vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si
(vál to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán
el len jegy zett alá írás-min tá val” szö veg lép.

(12) A Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let
18.  § (4) be kez dés g) pont já ban az „alá írá si cím pél dá nyát”
szö veg rész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el -
lá tott cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál -
to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán el -
len jegy zett alá írás-min tá ját” szö veg lép.

(13) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá -
ról  szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let 83.  § (4) be -
kez dés h) pont já ban az „alá írá si cím pél dá nya vagy” szö -
veg rész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá -
tott cím pél dá nya vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál to -
zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán el len -
jegy zett alá írás-min tá ja, il let ve” szö veg lép.

(14) Az ele mek és az ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak
vissza vé te lé rõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. ren de let
8.  § (4) be kez dés c) pont já ban az „ere de ti alá írá si cím pél -
dá nyát vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát”
szö veg rész he lyé be a „köz jegy zõi alá írás-hi te le sí tés sel el -
lá tott cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal cég be jegy zé si (vál -
to zás be jegy zé si) el já rás ban  való köz re mû kö dés so rán el -
len jegy zett alá írás-min tá ját, il let ve an nak hi te les má so la -
tát” szö veg lép.

(15) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. ren de let 142.  § (4) be kez dés g) pont já ban az „alá -
írá si cím pél dá nyát vagy” szö veg rész he lyé be a „köz jegy -
zõi alá írás-hi te le sí tés sel el lá tott cím pél dá nyát vagy ügy -
véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban
 való köz re mû kö dés so rán el len jegy zett alá írás-min tá ját, il -
let ve” szö veg lép.

41.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R5. 6.  § (1) be kez dé sé ben az „1.  § (8) be kez dé se”

szö veg rész he lyé be az „1.  § (10) be kez dé se” szö veg, az
„1.  § (8) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az „1.  §
(10) be kez dé sé ben” szö veg, a 11.  § (1) be kez dé sé ben az
„1.  § (5) be kez dé se” szö veg rész he lyé be az „1.  § (7) be kez -
dé se” szö veg,

b) az R6. 6.  § (4) be kez dés d) pont já ban a „9/A.  §
(1) be kez dés d) pont ja” szö veg rész he lyé be a „9/A.  §
(1) be kez dés k) pont ja” szö veg, a 11.  § (15) be kez dé sé ben
a „9/A.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti” szö veg rész he -
lyé be a „9/A.  § (1) be kez dés a) és k) pont ja sze rin ti” szö -
veg, az „a d) pont ki vé te lé vel” szö veg rész he lyé be az „az
a) és k) pont ki vé te lé vel” szö veg,

c) az R11. 3.  § át szá mo zott (5) be kez dés fel ve ze tõ szö -
ve gé ben a „(3) be kez dés ben fog lalt” szö veg rész he lyé be
a „(4) be kez dés ben fog lalt” szö veg,

d) az R20. 5.  § át szá mo zott (8) be kez dé sé ben a „(6) be -
kez dés d) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „(7) be kez dés
d) pont já ban” szö veg, az 5.  § át szá mo zott (9) be kez dé sé -
ben a „(6) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be a „(7) be kez -
dés ben” szö veg, a 6.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „5.  §
(3) be kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be az „5.  § (4) be kez -
dés” szö veg, a 6.  § (1) be kez dés e) pont já ban az „5.  §
(3)–(5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az „5.  §
(4)–(6) be kez dé sé ben” szö veg, a 6.  § (1) be kez dés f) pont -
já ban az „5.  § (6) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az
„5.  § (7) be kez dé sé ben” szö veg, a 7.  § (1) be kez dés b) pont 
bb) al pont já ban az „5.  § (3)–(5) be kez dé sé ben” szö veg rész 
he lyé be az „5.  § (4)–(6) be kez dé sé ben” szö veg, a 7.  §
(3) be kez dés a) pont já ban az „5.  § (6) be kez dé sé ben” szö -
veg rész he lyé be az „5.  § (7) be kez dé sé ben” szö veg, a 11.  §
(1) be kez dés f) pont fb) al pont já ban az „5.  § (6) be kez dé sé -
nek” szö veg rész he lyé be az „5.  § (7) be kez dés” szö veg,

e) az R21. 42.  § (2) be kez dé sé ben a „20.  § (2)–(5) be -
kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „20.  § (2)–(6) be kez dé -
sé ben” szö veg
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R1. 4.  § (1) be kez dés b) pont bc) al pont ja,
b) az R10. 12.  § (7) be kez dés d) pont ja,
c) az R16. 6. szá mú mel lék let V. pont 4. al pont ja,
d) az R20. 5.  § (6) be kez dés a)–b) pont ja,
e) az R23. 4.  § (6) be kez dés c) pont ja, va la mint a 4.  §

(10) be kez dés b) pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(4) Ahol kor mány ren de let vagy mi nisz te ri ren de let alá -
írá si cím pél dány be nyúj tá sát írja elõ, e kö te le zett ség ügy -
véd ál tal cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban
 való köz re mû kö dés so rán el len jegy zett alá írás-min ta be -
nyúj tá sá val is tel je sít he tõ.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

IV. A Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö ké nek
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
18/2009. (VIII. 6.) MNB

rendelete

a pénzforgalom lebonyolításáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed

a) a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal a hi tel in -
té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 3.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja sze rin ti pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sát
vég zõ szer ve zet re,

b) az a) pont ban meg je lölt pénz for gal mi szol gál ta tá sok 
igény be ve võ jé re.

(2) E ren de let ha tá lya a Ma gyar Nem ze ti Bank ra
(a továb biak ban: MNB) – a (3) be kez dés ben fog lal ta kon
túl – ki zá ró lag a mo ne tá ris po li ti ka meg valósításán, va la -
mint a kincs tá ri egy sé ges szám la ve ze té sén kí vül vég zett
pénz for gal mi szol gál ta tá sa te kin te té ben ter jed ki.

(3) Az MNB ál tal ve ze tett, a Ma gyar Nem ze ti Bank ról
 szóló 2001. évi LVIII. tör vény 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott pénz for gal mi szám la vonat -
kozásában ki zá ró lag a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás és az
 átutalási vég zés alap ján tör té nõ át uta lás le bo nyo lí tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok ter jed nek ki az MNB-re.

(4) E ren de let ha tá lya a kincs tár ra az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott
kincs tá ri kör ben vég zett pénz for gal mi szol gál ta tá sa te kin -
te té ben ki zá ró lag a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás, az át uta lá -
si vég zés alap ján tör té nõ át uta lás, a fel ha tal ma zó le vé len
ala pu ló be sze dé si meg bí zás és a ha tár idõs be sze dé si meg -
bí zás le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok te kin te té ben
ter jed ki.
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2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. bel föl di fi ze té si for ga lom: azon fi ze té si mû ve le tek
összes sé ge, amely nek ke re té ben mind a fi ze tõ fél pénz for -
gal mi szol gál ta tó ja, mind a ked vez mé nye zett pénzfor -
galmi szol gál ta tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in be lül
nyújt ja pénz for gal mi szol gál ta tá sát,

2. EGT-n be lü li fi ze té si mû ve let: az a fi ze té si mû ve let,
amely nek le bo nyo lí tá sá nál mind a fi ze tõ fél, mind a ked -
vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja, vagy a tel je sí -
tést vég zõ egyet len pénz for gal mi szol gál ta tó az EGT te rü -
le tén be lül nyújt ja pénz for gal mi szol gál ta tá sát és a pénz -
for gal mi szol gál ta tás nyúj tás eu ró ban vagy egy eu ro öve ze -
ten kí vü li EGT-ál lam pénz ne mé ben tör té nik,

3. hi te le sí tõ táb la: az MNB ál tal a bel föl di fi ze té si
rend sze rek köz vet len és köz ve tett részt ve võ i rõl ve ze tett,
a bel föl di fi ze té si for ga lom ban adott fi ze té si meg bí zá sok
meg fe le lõ cím zé sé nek biz to sí tá sa cél já ból a pénz for gal mi
szol gál ta tók és a bel föl di fi ze té si rend sze re ket mû köd te tõk 
ré szé re köz zé tett nyil ván tar tás,

4. IBAN (In ter na ti o nal Bank Ac co unt Num ber): a fi ze -
té si szám lák je lö lé sé re szol gá ló nem zet kö zi pénz for gal mi
jel zõ szám, amely a fi ze té si szám la nem zet kö zi azo no sí tá -
sá ra szol gál,

5. mun ka nap záró idõ pont ja: olyan, a pénz for gal mi
szol gál ta tó ál tal kü lön bö zõ is mér vek (így kü lö nö sen: de vi -
za nem, be nyúj tás he lye és mód ja, fi ze té si mód) alap ján
meg ha tá ro zott azon idõ pont, amed dig az adott fi ze té si
meg bí zást át ve szi,

6. pa pír ala pú fi ze té si meg bí zás: olyan írás ban adott fi -
ze té si meg bí zás, ame lyet nem elekt ro ni kus úton ír tak alá,

7. pénz for gal mi jel zõ szám: olyan, e ren de let 1. mel lék -
le te sze rint kép zett egye di azo no sí tó, amely a fi ze té si
szám la egy ér tel mû azo no sí tá sá ra szol gál,

8. ren del ke zés re jo go sult: a szám la tu laj do nos, a kép -
viseletében jog sza bály alap ján el jár ni jo go sult sze mély,
 illetve a szám la fe let ti ren del ke zés re ál ta luk fel jo go sí tott
más sze mély,

9. szám la tu laj do nos: a szám la ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó val szám la szer zõ dést kötõ fél,

10. ter he lé si nap: az a nap, ami kor a pénz for gal mi szol -
gál ta tó az ál ta la a fi ze tõ fél ré szé re ve ze tett fi ze té si szám -
lán nyil ván tar tott kö ve te lést a fi ze té si meg bí zás sze rin ti
összeg gel csök ken ti.

(2) Az e ren de let ál tal hasz nált fo gal mak kö zül:

a) az át uta lás, be sze dés, EGT-ál lam, egye di azo no sí tó,
ér ték nap, fi ze té si meg bí zás, fi ze té si mû ve let, fi ze té si
szám la, fi ze tõ fél, fo gyasz tó, ked vez mé nye zett, ke ret szer -
zõ dés, kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz,
mik ro vál lal ko zás, mun ka nap, pénz for gal mi szám la, pénz -
for gal mi szol gál ta tás, pénz for gal mi szol gál ta tó, sor ba ál lí -
tás és ügy fél fo gal mak meg ha tá ro zá sát a a pénz for gal mi
szol gál ta tás nyúj tá sá ról  szóló 2009. évi LXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Pft.),

b) a fi ze té si rend szer, kész pénz át uta lás fo gal mak meg -
ha tá ro zá sát a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény pénz for gal mi in téz -
mé nyek kel és pénz for gal mi szol gál ta tás sal össze füg gõ
mó do sí tá sá ról  szóló 2009. évi LXXXVI. tör vény

tar tal maz za.

II. FEJEZET

A FIZETÉSI SZÁMLA JELÖLÉSE

3.  §

(1) A pénz for gal mi szol gál ta tó az ál ta la ve ze tett fi ze té si
szám lát az egye di pénz for gal mi jel zõ szám, és a számla -
tulajdonos tel jes vagy rö vi dí tett neve (a továb biak ban
együt te sen: név) alap ján tart ja nyil ván.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó a pénz for gal mi jel zõ szá -
mot az e ren de let 1. mel lék le té ben rész le te zett sza bá lyok
figye lembe véte lével ala kít ja ki.

(3) A bel föl di fo rint fi ze té si for ga lom ban a fi ze té si
szám lák je lö lé sé re szol gá ló pénz for gal mi jel zõ szám
16 (2x8) vagy 24 (3x8) nu me ri kus ka rak tert tar tal ma zó
szám sor, ame lyet a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó 
az 1. mel lék let 1. pont já ban elõ írt sza bá lyok sze rint ala -
kít ki.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal hasz nál ha tó, az
1. mel lék let 1. pont já nak a) al pont ja sze rin ti azo no sí tó kó -
dot a pénz for gal mi szol gál ta tó ké ré sé re az MNB adja ki.

(5) A nem zet kö zi pénz for gal mi jel zõ szám (IBAN)
28 al fa nu me ri kus ka rak tert tar tal ma zó szám sor, ame lyet
a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó az 1. mel lék let
2. pont já ban elõ írt sza bá lyok sze rint ala kít ki.

III. FEJEZET

A HITELESÍTÕ TÁBLA

4.  §

(1) Az MNB a hi te le sí tõ táb lá ban a kö vet ke zõ ada to kat
tart ja nyil ván a pénz for gal mi szol gál ta tó ról:

a) a fi ó kok nak, il let ve a szám la ve ze tõ egy sé gek nek
(a továb biak ban: fiók) az 1. mel lék let 1. pont já nak a) al -
pont já ban meg ha tá ro zott irá nyí tó kód ját,

b) a fiók ne vét,

c) a fiók cí mét,

d) a fiók ál tal hasz nált pénz for gal mi jel zõ szá mok hosszát,

e) a fi ze té si üze ne tek nek az egyes bel föl di fi ze té si
rend sze rek ben tör té nõ to váb bí tá sá hoz szük sé ges ada to kat.
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(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó a hi te le sí tõ táb la (1) be -
kez dés sze rin ti ada ta i nak meg vál to zá sá ról az MNB-t a vál -
to zást meg elõ zõ hó nap 4. mun ka nap já ig ér te sí ti.

IV. FEJEZET

A FIZETÉSI MÛVELET LEBONYOLÍTÁSÁNAK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A fizetési megbízás átvétele, azonosítása

5.  §

(1) A pénz for gal mi szol gál ta tó meg ha tá roz za a mun ka -
na pon be lül azt a kez dõ és záró idõ pon tot, ame lyek kö zött
a fi ze té si meg bí zá so kat át ve szi; ezen be lül meg ha tá roz za
azt a vég sõ be nyúj tá si ha tár idõt, amed dig az át vett és be fo -
ga dott fi ze té si meg bí zá sok tel je sí té sé bõl rá há ru ló fel ada -
to kat – ha az ügy fél ké sõb bi ha tár idõt nem je löl meg vagy
tör vény és e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – a tárgy na -
pon tel je sí ti. A vég sõ be nyúj tá si ha tár idõ és a záró idõ pont
kö zött át vett to váb bi fi ze té si meg bí zá sok, va la mint a nem
mun ka na pon be ér ke zett fi ze té si meg bí zá sok tel je sí té sé bõl
rá há ru ló fel ada to kat – ha az ügy fél ké sõb bi ha tár idõt nem
je löl meg vagy e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik –
a pénz for gal mi szol gál ta tó leg ké sõbb a kö vet ke zõ mun ka -
na pon tel je sí ti.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zás be ér -
ke zé se kor a meg bí zás ada tai mel lett a fi ze té si meg bí zás
be ér ke zé sé nek idõ pont ját (év, hó, nap, óra, perc) is rög zí ti
és tá rol ja.

(3) A fi ze té si meg bí zás át vé te le a be ér ke zés sor rend jé -
ben tör té nik.

(4) A fi ze té si meg bí zás kö te gen ként is be nyújt ha tó, ha
az egyes fi ze té si meg bí zá sok össze tar to zá sa egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó.

(5) A pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si szám la meg ter -
he lé sé re vo nat ko zó fi ze té si meg bí zá so kat – tör vény vagy
a szám la tu laj do nos el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – az
át vé tel sor rend jé ben tel je sí ti. Az át vé tel sor rend jé re
a pénz for gal mi szol gál ta tó nyil ván tar tá sa az irány adó.

(6) Ha a pénz for gal mi szol gál ta tó a ré szé re egy má sik
pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal elekt ro ni kus úton to váb bí -
tott fi ze té si meg bí zás tel je sí té sét az azon sze rep lõ – jó vá -
írást (ter he lést) azo no sí tó – ada tok hi bá ja vagy hi á nya
 miatt nem tud ja el vé gez ni, e fel is me rést köve tõen

a) bel föl di fo rint fi ze té si for ga lom ban az (1) be kez dés
sze rin ti tel je sí té si ha tár idõ figye lembe véte lével vissza uta -
sít ja,

b) egyéb fi ze té si meg bí zás ese té ben leg ké sõbb az át vé -
telt kö ve tõ mun ka na pon a fi ze té si meg bí zás vissza uta sí tá -
sá val vagy más mó don ér te sí ti er rõl a fi ze té si meg bí zást
 elküldõ pénz for gal mi szol gál ta tót.

A fizetési megbízás befogadása

6.  §

(1) A pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zás 5.  §
(1) be kez dé se sze rin ti tel je sí té sé re – az ügy fél ál tal meg -
jelölt ké sõb bi idõ pont, vagy jog sza bály el té rõ rendelke -
zése hi á nyá ban – a tel je sí té si ha tár idõt a fi ze té si meg bí zás
be fo ga dá sá nak idõ pont já tól szá mít ja.

(2) A fi ze té si meg bí zás be fo ga dá sá nak idõ pont ja:
a) át uta lás ese tén az az idõ pont, ami kor a pénz for gal mi

szol gál ta tó az át uta lá si meg bí zást a tel je sí té sé hez szük -
séges va la mennyi adat – így kü lö nö sen a ren del ke zés re
 jogosult be azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ adat – bir to ká ban
 átvette, és a pénz ügyi fe de zet, rész tel je sí tés ese tén az elsõ
rész fi ze tés pénz ügyi fe de ze te ren del ke zés re áll;

b) be sze dés ese tén
ba) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja

szem pont já ból az az idõ pont, ami kor a be sze dé si meg -
bízást a rá há ru ló fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges va la -
mennyi adat – ide ért ve a ren del ke zés re jo go sult azo no sí tá -
sát is –, ok irat bir to ká ban át vet te,

bb) a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja szem pont já -
ból az az idõ pont, ami kor a be sze dé si meg bí zást a rá há ru ló 
fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges va la mennyi adat, ok irat
bir to ká ban át vet te;

c) kész pénz fi ze tés ese tén
ca) pénz tá ri be fi ze tés nél az az idõ pont, ami kor a pénz -

for gal mi szol gál ta tó a tel je sí tés hez szük sé ges va la mennyi
adat bir to ká ban a fi ze tõ fél tõl a kész pénzt át vet te,

cb) be fi ze té si funk ci ót el lá tó bank jegy ki adó au to ma tán 
vég zett be fi ze tés nél az az idõ pont, ami kor a pénz for gal mi
szol gál ta tó a be fi ze tés összeg sze rû sé gét el len õriz te, mely
idõ pont leg fel jebb há rom mun ka nap pal ha lad hat ja meg
a tény le ges be fi ze tés nap ját,

cc) ki fi ze tés nél az az idõ pont, ami kor a fi ze té si meg bí -
zást a pénz for gal mi szol gál ta tó a ki fi ze tés hez szük sé ges
va la mennyi adat bir to ká ban át vet te, és a fi ze té si meg bí zás
pénz ügyi fe de ze te ren del ke zés re áll.

A fizetési megbízás visszautasítása az ügyfél felé

7.  §

(1) Ha a fi ze té si meg bí zás a jog sza bá lyok ban elõ írt
 követelményeknek nem fe lel meg, a pénz for gal mi szol gál -
ta tó – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – a fi ze té si meg -
bí zás tel je sí té sét vissza uta sít ja.

(2) E ren de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott, a fi ze té si
meg bí zá sok ki ál lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg
nem fe le lõ adat tar ta lom mal ki ál lí tott fi ze té si meg bí zást
a pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zást be nyúj tó
sa ját ügy fe le szá má ra tel je sít he ti, ha a fi ze té si meg bí zás
 kiállítására (adat tar tal má ra) vo nat ko zó sza bá lyok nak  való
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meg fe le lést a pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zás
vissza uta sí tá sa nél kül is biz to sí ta ni tud ja.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó – jog sza bály el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban, il let ve ha a szám la tu laj do nos sal
más ként nem ál la po dik meg – a fi ze té si szám lán pénz ügyi
fe de zet hi á nya  miatt nem tel je sít he tõ fi ze té si meg bí zá so -
kat vissza uta sít ja.

(4) Jog sza bály vagy a szám la tu laj do nos sal tör tént meg -
ál la po dás alap ján sor ba ál lí tott fi ze té si meg bí zást a sor ba -
ál lí tás idõ tar ta má nak ered mény te len el tel tét köve tõen
a pénz for gal mi szol gál ta tó vissza uta sít ja.

(5) A pénz for gal mi szol gál ta tó a ke ret szer zõ dés ben
vagy az ügy fél lel kö tött más meg ál la po dás ban fog lalt fel -
té te lek nek meg nem fe le lõ mó don ki ál lí tott és be nyúj tott
fi ze té si meg bí zást vissza uta sít hat ja.

(6) Ha a pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zás
tel je sí té sét vissza uta sít ja, – tör vény el té rõ ren del ke zé se
 hiányában – ér te sí ti az ügy fe let a vissza uta sí tás té nyé rõl,
to váb bá – jog sza bály til tó ren del ke zé se hi á nyá ban – le he -
tõ ség sze rint a vissza uta sí tás oká ról és a vissza uta sí tás ra
okot adó tény sze rû hi bák he lyes bí té sé hez szük sé ges el já -
rás ról.

(7) A pénz for gal mi szol gál ta tó a (6) be kez dés sze rin ti
ér te sí tést

a) ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a fi ze té si meg bí zás 5.  § 
(1) be kez dé se sze rin ti át vé te lét kö ve tõ mun ka na pon,

b) ter he lé si nap meg je lö lé se ese tén a ter he lés nap ját
 követõ mun ka na pon,

c) a sor ba ál lí tás idõ tar ta má nak le jár ta kor
a pénz for gal mi szol gál ta tó és az ügy fe le kö zött lét re jött
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don kül di meg vagy te szi
el ér he tõ vé az ügy fél szá má ra. A pénz for gal mi szol gál ta tó
a jog sza bály ren del ke zé sén vagy meg ál la po dá son ala pu ló
el len jegy zés sel el lá tott, va la mint csa tolt ok ira tot tartal -
mazó pa pír ala pú fi ze té si meg bí zá sok tel je sí té sé nek
vissza uta sí tá sa ese tén a fi ze té si meg bí zást és az ok ira tot
vissza kül di az ügy fél nek.

(8) Be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé nek vissza uta sí tá sa
ese tén a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a (6) és
(7) be kez dés ben fog lal tak nak a ked vez mé nye zett fi ze té si
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó út ján tesz ele -
get.

(9) A (6) be kez dés sze rint meg in do kolt vissza uta sí tás
ese tén a ke ret szer zõ dés alap ján a tény le ges és köz vet le nül
fel me rült költ ség gel ará nyos díj szá mít ha tó fel.

(10) Ha a pénz for gal mi szol gál ta tó és a fi ze tõ fél kö zöt ti 
ke ret szer zõ dés ben fog lalt összes fel té tel tel je sül, a fi ze tõ
fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja – jog sza bály el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban – nem uta sít hat ja vissza a jó vá ha gyott
 fizetési meg bí zás tel je sí té sét, füg get le nül at tól, hogy azt
a fi ze tõ fél, vagy a ked vez mé nye zett kez de mé nyez te, vagy 
raj ta ke resz tül kez de mé nyez ték.

(11) A vissza uta sí tott fi ze té si meg bí zást tel je sí tés re át
nem vett nek kell te kin te ni.

A fizetési megbízás sorbaállítása, részteljesítés

8.  §

(1) A fe de zet hi ány  miatt nem tel je sít he tõ, tör vény vagy
a szám la tu laj do nos sal tör tént meg ál la po dás alap ján vissza
nem uta sí tott át uta lá si és be sze dé si meg bí zást a pénz for -
gal mi szol gál ta tó – tör vény vagy e ren de let el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban – leg fel jebb har minc öt nap idõ tar tam ra
sor ba ál lít ja. A sor ba ál lí tás ha tár ide je a fi ze té si meg bí zás
át vé te lét kö ve tõ mun ka na pon kez dõ dik.

(2) A fe de zet hi ány  miatt nem tel je sít he tõ cso por tos be -
sze dé si meg bí zás a szám la tu laj do nos sal tör tént meg ál la -
po dás alap ján leg fel jebb a ter he lé si nap tól szá mí tott négy
mun ka nap idõ tar tam ra ál lít ha tó sor ba.

(3) A fi ze tõ fél szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta -
tó – a cso por tos be sze dé si meg bí zás ki vé te lé vel – a fi ze té si 
szám lán fe de zet hi á nyá ban nem tel je sít he tõ be sze dé si
meg bí zá sok sor ba ál lí tá sá ról a ked vez mé nye zett fi ze té si
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó út ján ha la dék -
ta la nul ér te sí ti a ked vez mé nye zet tet. Az ér te sí tés az ere -
deti be sze dé si meg bí zás ada ta it és a sor ba ál lí tás utol só
nap ját tar tal maz za.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tó tör vény elõ írása vagy
a szám la tu laj do nos sal kö tött meg ál la po dás alap ján – az
(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a fe de zet hi á nyos fi ze -
té si meg bí zás ra a ren del ke zés re álló fe de zet ere jé ig rész -
fizetést tel je sít.

(5) Cso por tos át uta lá si és cso por tos be sze dé si meg -
bízásra rész fi ze tés nem tel je sít he tõ.

A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés
külön szabályai

9.  §

(1) A ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás és az át uta lá si vég zés
be fo ga dá sá nak idõ pont ja az az idõ pont, ami kor a fi ze tõ fél
pénz for gal mi szol gál ta tó ja a fi ze té si meg bí zást a tel je sí -
tés hez szük sé ges va la mennyi adat bir to ká ban át vet te.

(2) A ked vez mé nye zett ál tal a pénz for gal mi szol gál ta tó -
ja út ján kez de mé nye zett ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás ese -
tén a be fo ga dá si idõ pont a ked vez mé nye zett pénz for gal mi
szol gál ta tó ja szem pont já ból az az idõ pont, ami kor a ha tó -
sá gi át uta lás meg bí zást a rá há ru ló fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges va la mennyi adat – így kü lö nö sen a ren del ke zés -
re jo go sult be azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ adat – bir to ká ban
át vet te.
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(3) A ked vez mé nye zett sa ját pénz for gal mi szol gál ta tó ja 
út ján kez de mé nye zett ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás tel je sí -
té sé nek vissza uta sí tá sa ese tén a fi ze tõ fél pénz for gal mi
szol gál ta tó ja a 7.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
jár el.

(4) Az át uta lá si vég zés, il let ve a ked vez mé nye zett ál tal
köz vet le nül a fi ze tõ fél szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó hoz be nyúj tott ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás tel -
je sí té sé nek a vissza uta sí tá sá ról a fi ze tõ fél pénz for gal mi
szol gál ta tó ja a 7.  § (6) be kez dé sé ben és – a je len § (7) be -
kez dé sé ben fog lalt el té rés sel – a 7.  § (7) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint el jár va köz vet le nül ér te sí ti az át uta lá si
vég zés be nyúj tó ját, il let ve a ked vez mé nye zet tet.

(5) A fi ze tõ fél szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta -
tó a fi ze té si szám lán fe de zet hi á nyá ban nem tel je sít he tõ
ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás és az át uta lá si vég zés sorba -
állításáról ha la dék ta la nul ér te sí ti a ked vez mé nye zet tet és
az át uta lá si vég zés be nyúj tó ját. Az ér te sí tés a fi ze té si meg -
bí zás ada ta it és a sor ba ál lí tás utol só nap ját tar tal maz za.

(6) A ked vez mé nye zett sa ját pénz for gal mi szol gál ta tó ja 
út ján kez de mé nye zett ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás sorba -
állítása ese tén az (5) be kez dés sze rin ti ér te sí tést a fi ze tõ fél 
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó a ked vez mé -
nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja út ján kül di meg.

(7) A fi ze tõ fél szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szolgál -
tató az ér te sí té se ket a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás és az
 átutalási vég zés hoz zá tör té nõ be ér ke zé sé vel azo nos mó -
don kül di meg.

A fizetési megbízás teljesítésének határideje

10.  §

(1) Az EGT-n be lü li fi ze té si mû ve let ese té ben a pénz -
for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sé bõl rá
há ru ló fel ada to kat az V. Fe je zet ben meg ha tá ro zott tel je sí -
té si ha tár idõk sze rint tel je sí ti.

(2) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja
a) az EGT-n kí vü li ál lam ba bár mely pénz nem ben, vagy
b) az EGT-n kí vü li ál lam pénz ne mé ben bel föld re vagy

más EGT-ál lam ba
irá nyu ló át uta lá si meg bí zás tel je sí té sé bõl ere dõ fel ada ta it
– el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – leg ké sõbb az át uta lá si
meg bí zás be fo ga dá sát kö ve tõ mun ka na pon vég zi el.

(3) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja az
EGT-n kí vü li ál lam pénz ne mé ben be ér ke zett át uta lás
össze gét leg ké sõbb az azt kö ve tõ mun ka na pon bo csát ja
a ked vez mé nye zett ren del ke zé sé re, ami kor ér te sül ar ról,
hogy az át uta lás fe de ze tét ré szé re is ren del ke zés re bo csá -
tot ták.

(4) Ha a fi ze té si meg bí zás tel je sí té se so rán olyan, kü lön -
bö zõ pénz ne mek kö zöt ti át vál tást (kon ver zi ót) kell vég re -
haj ta ni, amely nél bár me lyik pénz nem EGT-n kí vü li ál lam

pénz ne me, a tel je sí tés ha tár ide je két mun ka nap pal meg -
hosszab bo dik.

A fizetési megbízás teljesülésének idõpontja

11.  §

(1) Tör vény vagy e ren de let, il let ve a fe lek el té rõ ren del -
ke zé sé nek hi á nyá ban a fi ze té si meg bí zás azon a na pon tel -
je sül, ami kor a pénz össze get a ked vez mé nye zett fi ze té si
szám lá ján jó vá ír ják.

(2) A fi ze té si szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés és
a kész pénz át uta lás ak kor tel je sül, ami kor a kész pénzt
a ked vez mé nye zett ré szé re ki fi ze tik vagy a ki fi ze ten dõ
összeg át vé te lé nek le he tõ sé gét a ki fi ze tést tel je sí tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tó biz to sít ja.

A fedezetigazolás

12.  §

(1) Fe de zet iga zo lást a szám la tu laj do nos meg bí zá sá ból
a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó ál lít ki. A fe de -
zet iga zo lás tar tal maz za kü lö nö sen a szám la tu laj do nos sza -
bad ren del ke zé se alól ki ke rült, fe de zet ként el kü lö ní tett
össze get, az el kü lö ní tés cél ját, a ked vez mé nye zett meg -
jelölését, a fe de zet el kü lö ní té sé nek idõ tar ta mát és fel hasz -
ná lá sá nak mód ját.

(2) A fe de zet iga zo lás ban meg je lölt össze get a pénz for -
gal mi szol gál ta tó el kü lö ní tet ten ke ze li.

(3) A fe lek a fe de zet iga zo lás hoz kap cso ló dó an a fi ze té si 
mód ban is meg ál la pod nak.

A pénzforgalmi nyomtatványok

13.  §

(1) Az ügy fél a fi ze té si meg bí zást a pénz for gal mi szol -
gál ta tó val kö tött ke ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don
nyújt ja be.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó pénz for gal mi szol gál ta -
tás nyúj tá sa ke re tei kö zött bel föl di fi ze té si for ga lom ban
nem ta gad hat ja meg a pa pír ala pon be nyúj tott fi ze té si
meg bí zás be fo ga dá sát arra hi vat ko zás sal, hogy az ügy fél

a) a fo rint ban tel je sí ten dõ át uta lá si meg bí zást, ha tó sá gi 
át uta lá si meg bí zást, be sze dé si meg bí zást és ha tár idõs be -
sze dé si meg bí zást az e ren de let 3. mel lék le té ben fel tün te -
tett PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 nyom tat -
vá nyo kon,

b) a de vi za összeg re  szóló be sze dé si meg bí zást a
PFNY 41 nyom tat vá nyon nyúj tot ta be.
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(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt pénz for gal mi nyom tat -
vá nyok tech ni kai jel lem zõ it és ké pét az e ren de let 3. mel -
lék le té nek 1–3. és 5–7. min tái tar tal maz zák.

(4) A 3. mel lék let 1–3. és 7. min tá já tól el té rõ pénz for -
gal mi nyom tat vány vagy elekt ro ni kus úton to váb bí tott
 fizetési meg bí zás ak kor al kal maz ha tó, ha leg alább a
PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 pénz for gal mi
nyom tat vány ada ta it, és leg alább az ab ban meg adott me zõ -
hossza kat tar tal maz za.

(5) A 3. mel lék let 5–6. min tá já tól el té rõ pénz for gal mi
nyom tat vány ak kor al kal maz ha tó, ha an nak adat tar tal ma,
be le ért ve a nyi lat ko za tot és a ki töl té si út mu ta tót is, meg -
egye zik a PFNY 31 és PFNY 31/A pénz for gal mi nyom tat -
vány adat tar tal má val.

(6) A pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zás meg -
adá sá ra szol gá ló nyom tat ványt, va la mint a fi ze té si meg -
bízás elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sa ese tén a fi ze té si 
meg bí zás for má ját a (4)–(5) be kez dés ben fog lalt kor lá to -
zá sok kal sza ba don ala kít ja ki.

(7) A fi ze té si meg bí zá sok, il let ve a 3. mel lék let sze rin ti
pénz for gal mi nyom tat vá nyok ki ál lí tá sá nak sza bá lya it a
2. mel lék let tar tal maz za.

V. FEJEZET

AZ EGT-N BELÜLI FIZETÉSI MÛVELETEK
LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÜLÖN SZABÁLYAI

A fizetési megbízás átvételének idõpontja

14.  §

(1) A a 17.  § és 18.  § sze rin ti tel je sí té si ha tár idõk szá mí -
tá sa szem pont já ból – (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a fi ze té si meg bí zás át vé te lé nek idõ pont ja az az idõ -
pont, ami kor a fi ze tõ fél ál tal köz vet le nül, vagy a ked vez -
mé nye zett ál tal vagy raj ta ke resz tül köz vet ve be nyúj tott
 fizetési meg bí zás a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó já -
hoz be ér ke zett. A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó já hoz
nem mun ka na pon be ér ke zett fi ze té si meg bí zást a követ -
kezõ mun ka na pon át vett nek kell te kin te ni.

(2) Ha tör vény vagy a szám la tu laj do nos sal tör tént meg -
ál la po dás alap ján a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja
a fi ze té si meg bí zást sor ba ál lít ja, a 17.  § és 18.  § sze rin ti tel -
je sí té si ha tár idõk szá mí tá sa szem pont já ból a fi ze té si meg -
bí zás át vé te lé nek idõ pont ja a (4) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével az az idõ pont, ami kor a tel je sí tés hez
(rész tel je sí tés hez) szük sé ges fe de zet a fi ze tõ fél fi ze té si
szám lá ján ren del ke zés re áll.

(3) Át uta lá si vég zés alap ján tör té nõ át uta lás ese tén
a 17.  § és 18.  § sze rin ti tel je sí té si ha tár idõk szá mí tá sa
szem pont já ból az át uta lá si vég zés át vé te lé nek idõ pont ja
a (4) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével az az idõ -

pont, ami kor a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja az
 átutalási vég zés jog erõ re emel ke dé sé rõl  szóló ér te sí tést
 átvette és a tel je sí tés hez (rész tel je sí tés hez) szük sé ges
 fedezet a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ján ren del ke zés re áll. Ez
a ren del ke zés az át uta lá si vég zés ben meg je lölt pénz összeg 
el kü lö ní té sé re meg fele lõen irány adó.

(4) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a mun ka na -
pon be lül meg ha tá roz hat egy olyan, a mun ka nap záró idõ -
pont ját leg fel jebb ket tõ órá val meg elõ zõ vég sõ ha tár idõt,
ame lyet köve tõen a be ér ke zett fi ze té si meg bí zást a kö vet -
ke zõ mun ka na pon át vett nek kell te kin te ni.

(5) Amennyi ben a fi ze té si meg bí zást kez de mé nye zõ
ügy fél és a pénz for gal mi szol gál ta tó ja meg ál la pod nak,
hogy a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sét a pénz for gal mi szol -
gál ta tó

a) egy meg ha tá ro zott na pon,
b) egy meg ha tá ro zott idõ szak el tel te után,
c) azon a na pon kez di meg, ami kor a fi ze tõ fél a pénz -

for gal mi szol gál ta tó ja ren del ke zé sé re bo csá tot ta a tel je sí -
tés hez szük sé ges fe de ze tet,

az (1) be kez dés sze rin ti át vé tel idõ pont já nak ezt a meg -
ál la po dott na pot kell te kin te ni. Amennyi ben ez a meg ál la -
po dott nap a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó já nál nem
mun ka nap, az át vé tel idõ pont já nak a kö vet ke zõ mun ka na -
pot kell te kin te ni.

A fizetési mûvelet összegének védelme

15.  §

(1) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a ked vez mé -
nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja a (2) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel, to váb bá a pénz for gal mi szol gál ta tók ál tal
igény be vett bár mely köz ve tí tõ a fi ze té si mû ve let össze gét
tel jes egé szé ben, bár mi fé le ju ta lék, díj vagy költ ség le vo -
ná sa nél kül utal ja át, il let ve to váb bít ja a ked vez mé nye zett
ja vá ra.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a ked vez -
mé nye zett és a pénz for gal mi szol gál ta tó ja meg ál la pod hat -
nak, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tó a ked vez mé nye zett
ja vá ra tör té nõ jó vá írás elõtt a sa ját ju ta lé kát, dí ját vagy
költ sé gét le von ja az át utalt összeg bõl. Eb ben az eset ben
a ked vez mé nye zett ré szé re adott tá jé koz ta tás kü lön fel tün -
tet ve tar tal maz za a fi ze té si mû ve let tel jes össze gét és az
ab ból le vont ju ta lé kot, dí jat vagy költ sé get.

(3) Ha a (2) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül az át utalt
összeg bõl bár mi lyen ju ta lék, díj vagy költ ség le vo nás ra
ke rült, a fi ze tõ fél ál tal kez de mé nye zett fi ze té si mû ve let
ese té ben a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja, a ked vez -
mé nye zett ál tal, vagy raj ta ke resz tül kez de mé nye zett fi ze -
té si mû ve let ese té ben a ked vez mé nye zett pénz for gal mi
szol gál ta tó ja biz to sít ja, hogy a ked vez mé nye zett a fi ze té si
mû ve let tel jes össze gét meg kap ja.
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A teljesítési határidõ

A teljesítési határidõre vonatkozó rendelkezések
alkalmazási köre

16.  §

(1) A 17.  §-ban és a 23.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket a
a) fo rint ban tör té nõ, kü lön bö zõ pénz ne mek kö zöt ti

 átváltást (kon ver zi ót) nem igény lõ bel föl di fi ze té si mû ve -
let re,

b) eu ró ban tör té nõ, kü lön bö zõ pénz ne mek kö zöt ti át -
vál tást (kon ver zi ót) nem igény lõ fi ze té si mû ve let re,

c) egyet len, euro és fo rint kö zöt ti át vál tást (kon ver zi ót)
igény lõ bel föl di fi ze té si mû ve let re,

d) olyan, EGT-ál la mok kö zöt ti fi ze té si mû ve let re,
amely nek so rán egyet len, bel föl dön vég re haj tott euro és
fo rint kö zöt ti át vál tás ra (kon ver zi ó ra) ke rül sor, és maga
az EGT-ál la mok kö zöt ti tel je sí tés eu ró ban tör té nik
kö te le zõ en kell al kal maz ni.

(2) A 22.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket a
a) fo rint ban tör té nõ bel föl di fi ze té si mû ve let re,
b) eu ró ban tör té nõ fi ze té si mû ve let re

kö te le zõ en kell al kal maz ni.

(3) A 18.  § ke re tei kö zött az (1) és (2) be kez dés ben fel -
so rol ta kon kí vü li egyéb, EGT-n be lü li fi ze té si mû ve let
ese té ben a pénz for gal mi szol gál ta tó és ügy fe le a 17.  §-ban
és a 22–23.  §-ok ban fog lal tak tól el té rõ en is meg ál la pod -
hat.

(4) A 20.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést az
EGT-n be lü li fi ze té si mû ve le te ken kí vül azok ra az eu ró ra
vagy egy eu ro öve ze ten kí vü li EGT-ál lam pénz ne mé re
 szóló fi ze té si mû ve le tek ese té ben is al kal maz ni kell, ame -
lyek nél a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja az
EGT te rü le tén kí vül nyújt ja pénz for gal mi szol gál ta tá sát.

(5) A 20.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  §-ban fog lalt ren -
del ke zést az EGT-n be lü li fi ze té si mû ve le te ken kí vül
azok ra az eu ró ra vagy egy eu ro öve ze ten kí vü li EGT-ál lam
pénz ne mé re  szóló fi ze té si mû ve le tek ese té ben is al kal maz -
ni kell, ame lyek nél a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja
az EGT te rü le tén kí vül nyújt ja pénz for gal mi szolgálta -
tását.

A fizetési számla javára kezdeményezett fizetési mûvelet 
pénzforgalmi szolgáltatók közötti teljesítése

17.  §

(1) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja biz to sít ja,
hogy a fi ze té si mû ve let össze ge a ked vez mé nye zett pénz -
for gal mi szol gál ta tó já nak a szám lá ján leg ké sõbb a fi ze té si
meg bí zás 14.  § sze rin ti át vé te lét kö ve tõ mun ka nap vé gé ig
jó vá írás ra ke rül jön. Pa pír ala pú fi ze té si meg bí zás ese té ben
a tel je sí té si ha tár idõ egy mun ka nap pal meg hosszab bo dik.

(2) Amennyi ben a 16.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti fi ze té si mû ve let ese té ben a fi ze té si szám la ja vá ra tör -
té nõ kész pénz be fi ze tés nem a szám la ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó nál tör té nik, a kész pénzt át ve võ pénz for gal mi
szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zást oly mó don to váb bít ja,
hogy az át vett kész pénz össze ge a ked vez mé nye zett pénz -
for gal mi szol gál ta tó já nak a szám lá ján az érin tett pénz for -
gal mi szol gál ta tók kö zött lét re jött meg ál la po dás ban fog -
lalt ha tár idõn be lül, de leg fel jebb az át vé tel nap ját kö ve tõ
két mun ka na pon be lül jó vá írás ra ke rül jön.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak és a 16.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti, fi ze té si szám lák kö zöt ti fi ze té si
mû ve le ten kí vü li egyéb fi ze té si mû ve le tek ese té ben az
(1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a fi ze tõ fél és a pénz -
for gal mi szol gál ta tó ja úgy is meg ál la pod hat, hogy a fi ze té -
si mû ve let össze ge a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol -
gál ta tó já nak a szám lá ján leg ké sõbb a fi ze té si meg bí zás
14.  § sze rin ti át vé te lét kö ve tõ har ma dik mun ka nap vé gé ig
ke rül jön jó vá írás ra. Pa pír ala pú fi ze té si meg bí zás ese té ben
a tel je sí té si ha tár idõ egy mun ka nap pal meg hosszab bo dik.

18.  §

A 16.  § (3) be kez dé se sze rin ti fi ze té si mû ve let ese tén
a fi ze tõ fél és a pénz for gal mi szol gál ta tó ja meg ál la po dá sa
alap ján a fi ze té si mû ve let össze ge a ked vez mé nye zett
pénz for gal mi szol gál ta tó já nak a szám lá ján leg ké sõbb a
 fizetési meg bí zás át vé te lét kö ve tõ ne gye dik mun ka nap
 végéig ke rül jó vá írás ra.

19.  §

(1) A ked vez mé nye zett ál tal vagy raj ta ke resz tül kez de -
mé nye zett fi ze té si meg bí zást a ked vez mé nye zett pénz for -
gal mi szol gál ta tó ja a ked vez mé nye zet tel meg ál la po dott
ha tár idõn be lül to váb bít ja a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol -
gál ta tó já nak.

(2) Be sze dés ese té ben az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõt
a ked vez mé nye zett és a pénz for gal mi szol gál ta tó ja úgy
 állapítja meg, hogy az biz to sít sa a fi ze tõ fél pénz for gal mi
szol gál ta tó ja ré szé re a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá já nak az
ese dé kes ség ko ri meg ter he lé sé hez szük sé ges idõ tar ta mot.

Értéknap

20.  §

(1) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja nem al kal -
maz hat ko ráb bi ter he lé si ér ték na pot a fi ze tõ fél fi ze té si
szám lá ján an nál a mun ka nap nál, mint ami kor a fi ze té si
mû ve let össze gé vel a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját meg ter -
hel te.
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(2) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja nem
al kal maz hat ké sõb bi jó vá írá si ér ték na pot a ked vez mé nye -
zett fi ze té si szám lá ján an nál a mun ka nap nál, mint ami kor
a fi ze té si mû ve let össze gét a sa ját szám lá ján jó vá ír ták.

(3) Ha a fi ze tõ fél és a ked vez mé nye zett kö zött a fi ze té si 
mû ve let le bo nyo lí tá sa ugyan azon pénz for gal mi szol gál ta -
tó nál tör té nik, a pénz for gal mi szol gál ta tó a ter he lést és
a jó vá írást azo nos mun ka na pon és azo nos ér ték nap pal tel -
je sí ti.

A fizetési mûvelet összegének a kedvezményezett
rendelkezésére bocsátása

21.  §

(1) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja a
 fizetési mû ve let össze gé nek a sa ját szám lá ján tör tént jó vá -
írá sát köve tõen a fi ze té si mû ve let össze gét ha la dék ta la nul
ér ték nap pal lát ja el és oly mó don írja jóvá a ked vez mé nye -
zett fi ze té si szám lá ján, hogy az zal a ked vez mé nye zett
azon nal tud jon ren del kez ni.

(2) Ha a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já -
nak a szám lá ján  való jó vá írás nem mun ka na pon tör tént,
a fi ze té si mû ve let össze gét a pénz for gal mi szol gál ta tó
a kö vet ke zõ mun ka na pon ha la dék ta la nul a ked vez mé nye -
zett ren del ke zé sé re bo csát ja.

22.  §

(1) A pénz for gal mi szol gál ta tó a nála be fi ze tett kész -
pénz össze gét a szám la tu laj do nos fi ze té si szám lá ján az
ügy fél azon na li ren del ke zé si jo gá nak biz to sí tá sa mel lett
– a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az na pi ér ték -
nap pal ha la dék ta la nul jó vá ír ja, ha a kész pénz be fi ze tés

a) fo rint ban,
b) fo gyasz tó nak vagy mik ro vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ

szám la tu laj do nos ja vá ra a fi ze té si szám la pénz ne mé vel
meg egye zõ pénz nem ben
tör té nik.

(2) Amennyi ben a szám la tu laj do nos nem fo gyasz tó
vagy mik ro vál lal ko zás, és a kész pénz be fi ze tés a szám la -
ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó nál fo rin ton kí vü li, a fi ze -
té si szám la pénz ne mé vel meg egye zõ pénz nem ben tör té -
nik, a pénz for gal mi szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rin ti
fel ada ta it leg ké sõbb a pénz összeg át vé te lét kö ve tõ mun ka -
na pon tel je sí ti.

(3) A be fi ze té si funk ci ót el lá tó bank jegy ki adó au to ma ta 
út ján tör té nõ kész pénz be fi ze tés ese tén a pénz összeg fi ze -
té si szám lán tör té nõ jó vá írá sát a be fi ze tés 6.  § (2) be kez dé -
sé nek cb) al pont ja sze rin ti be fo ga dá sá nak nap ján, azo nos
ér ték nap pal vég zi el a pénz for gal mi szol gál ta tó.

23.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett nem ren del ke zik fi ze té si
szám lá val an nál a pénz for gal mi szol gál ta tó nál, amely
a pénz for gal mi szol gál ta tá sa ke re tei kö zött a ked vez mé -
nye zett ja vá ra kül dött össze get meg kap ta, a pénz for gal mi
szol gál ta tó – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a
 fizetési mû ve let hoz zá be ér ke zett össze gét leg ké sõbb a kö -
vet ke zõ mun ka na pon a ked vez mé nye zett ren del ke zé sé re
bo csát ja, vagy az át vé tel le he tõ sé gét egyéb mó don biz to -
sít ja.

(2) A 46.  § sze rin ti ki fi ze té si utal vány, va la mint a 47.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti kész pénz át uta lás al kal -
ma zá sa ese tén, amennyi ben a tel je sí tés pos tai kéz be sí tés út -
ján tör té nik, a ha tár idõ egy mun ka nap pal meg hosszab bo dik.

Kisösszegû készpénz-helyettesítõ fizetési eszközök

24.  §

Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
 vonatkozó ke ret szer zõ dés ben a fe lek meg ál la pod hat nak
ar ról, hogy

a) a 7.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en a pénz -
for gal mi szol gál ta tó nem ér te sí ti az ügy fe let a fi ze té si
meg bí zás tel je sí té sé nek a vissza uta sí tá sá ról, ha a nem tel je -
sí tés té nye az ügy fél szá má ra egy ér tel mû en ki de rül;

b) a 17.  §-ban és a 23.  §-ban fog lal tak tól el té rõ teljesí -
tési ha tár idõ ket al kal maz nak.

VI. FEJEZET

AZ EGYES FIZETÉSI MÓDOK RÉSZLETES
SZABÁLYAI

25.  §

A Pft. 63.  §-ában meg ha tá ro zott, a fi ze té si mû ve le tek
 lebonyolítására al kal maz ha tó fi ze té si mó do kon be lü li al tí -
pu sok:

a) fi ze té si szám lák kö zöt ti fi ze té si mó dok:
aa) az át uta lás,
ab) a be sze dés,
ac) a fi ze tõ fél ál tal a ked vez mé nye zett út ján kez de mé -

nye zett fi ze tés,
ad) az ok má nyos meg hi te le zés (akk re di tív);
b) fi ze té si szám lá hoz kö tõ dõ kész pénz fi ze té si mó dok

kü lö nö sen:
ba) a kész pénz fi ze tés re  szóló csekk ki bo csá tá sa és be -

vál tá sa,
bb) a kész pénz be fi ze tés fi ze té si szám lá ra,
bc) a kész pénz ki fi ze tés fi ze té si szám lá ról;
c) fi ze té si szám la nél kü li fi ze té si mód kü lö nö sen:
ca) a kész pénz át uta lás.
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26.  §

A fi ze té si szám lák kö zöt ti fi ze té si mó dok e fe je zet ben
meg ha tá ro zott sza bá lyai irány adó ak, ha a fi ze tõ fél pénz -
for gal mi szol gál ta tó ja a fi ze té si mû ve le tet nem a fi ze tõ fél
fi ze té si szám lá já nak egyen le ge, ha nem a ré szé re biz to sí -
tott hi tel ke ret ter hé re tel je sí ti.

Az átutalás általános szabályai

27.  §

(1) Az át uta lás ra  szóló fi ze té si meg bí zás sal (át uta lá si
meg bí zás) a fi ze tõ fél meg bíz za a pénz for gal mi szol gál ta -
tó ját, hogy fi ze té si szám lá ja ter hé re meg ha tá ro zott össze -
get utal jon át (szá mol jon el) a ked vez mé nye zett fi ze té si
szám lá ja ja vá ra.

(2) Az át uta lá si meg bí zást a fi ze tõ fél a fi ze té si szám lá -
ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó hoz nyújt ja be.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó val tör tént meg ál la po dás
alap ján az át uta lá si meg bí zás ter he lé si nap fel tün te té sé vel
is be nyújt ha tó.

(4) Ha a ter he lé si nap ként meg ha tá ro zott nap nem mun -
ka nap ra esik vagy az adott hó nap ban nincs olyan nap,
 akkor az azt kö ve tõ mun ka na pot kell ter he lé si nap nak te -
kin te ni.

Az átutalás különös szabályai

28.  §

Át uta lás kü lö nö sen:
a) a cso por tos át uta lás,
b) a rend sze res át uta lás,
c) a ha tó sá gi át uta lás és az át uta lá si vég zés.

Csoportos átutalás

29.  §

(1) Cso por tos át uta lás ese tén a fi ze tõ fél a pénz for gal mi
szol gál ta tó já val tör tént meg ál la po dás alap ján a ke ret szer -
zõ dés ben fog lalt he lyen és meg ha tá ro zott mó don az azo -
nos jog cí mû, kü lön bö zõ ked vez mé nye zet tek ja vá ra  szóló
át uta lá si meg bí zá so kat kö te gel ve, cso por tos for má ban is
be nyújt hat ja.

(2) A cso por tos át uta lá si meg bí zás nem tel je sí té sé rõl
(jó vá írá sá nak meg hi ú su lá sá ról) és an nak oká ról a ked vez -
mé nye zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál -
ta tó a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi

szol gál ta tót ér te sí ti. A fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ
pénz for gal mi szol gál ta tó eze ket az ér te sí té se ket (nem tel -
je sí tett meg bí zá so kat) a ke ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mó don to váb bít ja a fi ze tõ fél ré szé re.

Rendszeres átutalás

30.  §

(1) Rend sze res át uta lá si meg bí zás sal a fi ze tõ fél meg ha -
tá ro zott összeg nek meg ha tá ro zott idõ pon tok ban (ter he lé si
na po kon) is mét lõ dõ en tör té nõ át uta lá sá ra ad meg bí zást
a pénz for gal mi szol gál ta tó já nak.

(2) A rend sze res át uta lá si meg bí zást a pénz for gal mi
szol gál ta tó mind ad dig tel je sí ti, amíg azt a fi ze tõ fél vissza
nem von ja, vagy a meg bí zás ban meg je lölt utol só tel je sí té si 
idõ pont el nem telt.

Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés

31.  §

(1) A ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás ban vagy az át uta lá si
vég zés ben fog lal tak sze rint tel je sí ten dõ pénz kö ve te lé sek
ese tén a Pft. 64.  §-ában fog lal ta kon túl az e § sze rin ti sza -
bá lyok irány adó ak.

(2) A ked vez mé nye zett ál tal sa ját pénz for gal mi szol gál -
ta tó ja út ján kez de mé nye zett ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás
ese tén a ked vez mé nye zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tó a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás be fo ga -
dá sa elõtt el len õr zi a ked vez mé nye zett re vo nat ko zó ada to -
kat (a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás ban meg je lölt ked vez -
mé nye zett szám la tu laj do nos és a pénz for gal mi jel zõ szám
össze tar to zá sát, a ren del ke zés re jo go sult nak a pénz for gal -
mi szol gál ta tó nál be je len tett alá írá sát).

(3) A ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás adat tar tal mát a ked -
vez mé nye zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol -
gál ta tó – a (2) be kez dés ben le ír tak el len õr zé se után – to -
váb bít ja a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó hoz.

(4) A fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás ról és az át uta lá si
vég zés rõl an nak tel je sí té se, rész tel je sí té se, vagy tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti sor ba ál lí tá sa elõtt nem ér te -
sít he ti a fi ze tõ fél szám la tu laj do nost.

(5) A pénz for gal mi szol gál ta tó a ha tó sá gi át uta lá si meg -
bí zás és az át uta lá si vég zés (rész)tel je sí té sé rõl, il let ve sor -
ba ál lí tá sá ról a tel je sí tés sel, il let ve a sor ba ál lí tás sal egy ide -
jû leg a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás és az át uta lá si vég zés
adat tar tal má nak köz lé sé vel ha la dék ta la nul, írás ban ér te sí ti 
a fi ze tõ fél szám la tu laj do nost.
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A beszedés általános szabályai

32.  §

(1) A be sze dé si meg bí zás sal a ked vez mé nye zett meg -
bíz za a fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tót, 
hogy fi ze té si szám lá ja ja vá ra, a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ja
ter hé re meg ha tá ro zott össze get szed jen be.

(2) A ked vez mé nye zett a be sze dé si meg bí zást a fi ze té si
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó hoz nyújt ja be.

(3) A ked vez mé nye zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for -
gal mi szol gál ta tó a be sze dé si meg bí zás be fo ga dá sa elõtt el -
len õr zi a ked vez mé nye zett re vo nat ko zó ada to kat (ha a be sze -
dé si meg bí zás hoz ok ira tot kell csa tol ni, ak kor az ok ira ton
sze rep lõ ked vez mé nye zett, a be sze dé si meg bí zás ban meg je -
lölt ked vez mé nye zett szám la tu laj do nos és a pénz for gal mi
jel zõ szám össze tar to zá sát, a ren del ke zés re jo go sult nak
a pénz for gal mi szol gál ta tó nál be je len tett alá írá sát).

(4) A be sze dé si meg bí zás adat tar tal mát a ked vez mé nye -
zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó
– a (3) be kez dés ben le ír tak el len õr zé se után – to váb bít ja
a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál -
ta tó hoz.

(5) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze -
tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó -
hoz köz vet le nül is be nyújt hat ja a be sze dé si meg bí zást.

(6) Ha a be sze dé si meg bí zás hoz ok ira tot kell csa tol ni,
vagy azt jog sza bály vagy meg ál la po dás alap ján el len jegy zés -
sel kell el lát ni, ak kor az így fel sze relt be sze dé si meg bí zást
a ked vez mé nye zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó, il let ve a (5) be kez dés sze rint köz vet len be nyúj -
tás ra jo go sult ked vez mé nye zett a kéz be sí tés meg tör tén té nek
iga zo lá sá ra al kal mas mó don to váb bít ja a fi ze tõ fél fi ze té si
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szolgálta tóhoz.

A beszedés különös szabályai

33.  §

Be sze dés kü lö nö sen:
a) a fel ha tal ma zó le vé len ala pu ló be sze dés,
b) a vál tó be sze dés,
c) a csekk be sze dés,
d) a cso por tos be sze dés,
e) a ha tár idõs be sze dés,
f) az ok má nyos be sze dés.

Felhatalmazó levélen alapuló beszedés

34.  §

(1) A fel ha tal ma zás ban (fel ha tal ma zó le vél ben) a fi ze tõ
fél szám la tu laj do nos a pénz for gal mi szol gál ta tó já nál be je -

len tett mó don en ge dé lye zi a ked vez mé nye zett szá má ra be -
sze dé si meg bí zás be nyúj tá sát. A fel ha tal ma zó le vél ben
a fi ze tõ fél és a pénz for gal mi szol gál ta tó ja be nyúj tá si fel té -
te lek ben is meg ál la pod hat.

(2) A fel ha tal ma zó le vél tar tal maz za:
a) a fi ze tõ fél meg ne ve zé sét és a fel ha tal ma zás sal érin -

tett fi ze té si szám lá já nak pénz for gal mi jel zõ szá mát,
b) a fel ha tal ma zó le vé len ala pu ló be sze dé si meg bí zás

be nyúj tá sá ra fel ha tal ma zott ked vez mé nye zett meg ne ve zé -
sét és fi ze té si szám lá já nak pénz for gal mi jel zõ szá mát,

c) a fel ha tal ma zás le já ra ti ide jét,
d) ok irat csa to lá si kö te le zett ség ese tén az ok irat pon tos

meg je lö lé sét.

(3) A fel ha tal ma zó le vél tar tal maz hat ja még:
a) a tel je sí tés fel sõ ér ték ha tá rát,
b) a be nyúj tá si gya ko ri sá got,
c) fe de zet hi ány ese tén a sor ba ál lí tás idõ tar ta mát,
d) a vissza vo nás mód ját.

(4) A fel ha tal ma zó le vé len ala pu ló be sze dé si meg bí zást
a pénz for gal mi szol gál ta tó – a fel ha tal ma zó le vél el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – ad dig fo gad ja be, il let ve tel je sí -
ti, amed dig az erre vo nat ko zó fel ha tal ma zást a fi ze tõ fél
írás ban vissza nem von ja.

(5) Ha a fi ze tõ fél a Pft. 17.  § (1) be kez dé se alap ján,
vagy a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a Pft. 17.  §
(4) be kez dé se sze rint fel mond ja a ke ret szer zõ dést, a fi ze tõ
fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja – a (4) be kez dés ben fog lal -
tak tól el té rõ en – a fel ha tal ma zó le vél alap ján leg ké sõbb
a ke ret szer zõ dés meg szû né sé nek nap ján tel je sít fel ha tal -
ma zó le vé len ala pu ló be sze dé si meg bí zást.

(6) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a fel ha tal ma -
zó le vél le já ra tát meg elõ zõ en is fel mond hat ja a ke ret szer -
zõ dést.

(7) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja haladék -
talanul ér te sí ti a ked vez mé nye zet tet a ke ret szer zõ dés
(5)–(6) be kez dés sze rin ti fel mon dá sá ról, ha a ked vez mé -
nye zett írás be li hoz zá já ru lá sa szük sé ges a fel ha tal ma zás
vissza vo ná sá hoz.

(8) A fel ha tal ma zó le vél szö ve gét a 3. mel lék let 4. min -
tá ja tar tal maz za.

Váltóbeszedés

35.  §

(1) Ha a be sze dé si meg bí zás vál tón ala pu ló kö ve te lés
be sze dé sé re irá nyul, a vál tó egye nes adó sá nak a fel ha tal -
ma zá sát a vál tó tes te sí ti meg.

(2) A vál tón ala pu ló be sze dé si meg bí zás hoz a vál tó ere -
de ti pél dá nyát csa tol ja a be nyúj tó.

(3) A vál tó ke ze sek kel, il let ve a meg té rí té si vál tó adó -
sok kal szem ben a vál tón ala pu ló kö ve te lés re irá nyu ló
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 beszedési meg bí zás erre vo nat ko zó fel ha tal ma zó le vél
(3. mel lék let 4. min tá ja) alap ján nyújt ha tó be.

(4) Amennyi ben a vál tót a ked vez mé nye zett be sze dé si
meg bí zás be nyúj tá sá val fi ze tés vé gett be mu tat ja, de az
 fedezethiány  miatt nem, vagy csak rész ben tel je sít he tõ,
a vál tó ban fi ze té si hely ként meg je lölt pénz for gal mi szol -
gál ta tó a vál tó jo gi sza bá lyok sze rin ti óvás pót ló nyi lat ko -
za tot vesz fel, ki vé ve, ha a ki bo csá tó a vál tó szö ve gé ben
köz hi te lû óvást írt elõ, vagy fel men tet te a vál tó bir to kost az 
óvás fel vé te lé nek kö te le zett sé ge alól. Amennyi ben a vál -
tó bir to kos a ter he len dõ fi ze té si szám lát ve ze tõ pénz for gal -
mi szol gál ta tó, az óvás pót ló nyi lat ko zat fel vé te lé re nem
jo go sult.

Csekkbeszedés

36.  §

(1) Ha a be sze dé si meg bí zás csekk össze gé nek be sze dé -
sé re irá nyul, a csekk ki bo csá tó já nak a fel ha tal ma zá sát
a csekk tes te sí ti meg.

(2) A csekk be sze dé si meg bí zás hoz a be nyúj tó a csekk
ere de ti pél dá nyát csa tol ja.

Csoportos beszedés

37.  §

(1) Az érin tett fi ze tõ fe lek fel ha tal ma zá sa alap ján a ked -
vez mé nye zett a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szolgáltató -
jával tör tént meg ál la po dás sze rint az azo nos jog cí mû,
 különbözõ fi ze tõ fe lek fi ze té si szám lái ter hé re  szóló, ter -
he lé si nap pal el lá tott be sze dé si meg bí zá so kat kö te gel ve,
cso por tos for má ban nyújt ja be.

(2) A fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó a fi ze tõ fél tõl át vett, cso por tos be sze dé si meg -
bí zás tel je sí té sé re  szóló fel ha tal ma zás alap ján az át vé tel tõl 
szá mí tott hat mun ka na pon be lül a ked vez mé nye zett szám -
la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó ja út ján ér te sí ti a ked -
vez mé nye zet tet a fel ha tal ma zás be fo ga dá sá ról, mó do sí tá -
sá ról vagy an nak meg szün te té sé rõl. A tel je sí tés fel sõ ér -
ték ha tá rá nak össze gé rõl ki zá ró lag a fi ze tõ fél hoz zá já ru lá -
sa ese tén ér te sít he ti a pénz for gal mi szol gál ta tó a ked vez -
mé nye zet tet.

(3) A ked vez mé nye zett a fel ha tal ma zás tu do má sul vé te -
lé rõl vagy vissza uta sí tá sá ról ér te sí ti a vele szer zõ dé ses
 viszonyban álló sze mélyt és a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját
ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tót. A fi ze tõ fél fi ze té si
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó nál a fel ha tal -
ma zás ked vez mé nye zett ál ta li tu do má sul vé te lé nek mi nõ -
sül az is, ha a ked vez mé nye zett meg kez di a be sze dést.

(4) A fel ha tal ma zást és an nak mó do sí tá sát a ked vez mé -
nye zett is el jut tat hat ja a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ
pénz for gal mi szol gál ta tó hoz. A ked vez mé nye zett a fi ze tõ
fél tõl át vett fel ha tal ma zást öt mun ka na pon be lül to váb bít -
ja a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol -
gál ta tó nak. A fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for -
gal mi szol gál ta tó a be ér ke zõ fel ha tal ma zá so kat a (2) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint ke ze li.

(5) A fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó a fi ze tõ fél ké ré sé re a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá -
ját érin tõ, cso por tos be sze dé si meg bí zás ra vo nat ko zó ér vé -
nyes fel ha tal ma zás ról iga zo lást ad ki. Az iga zo lás ké ré se
a fi ze tõ fél erre vo nat ko zó ren del ke zé se hi á nyá ban nem
 jelenti az adott fel ha tal ma zás tör lé sét. Az iga zo lást a fi ze tõ 
fél má sik pénz for gal mi szol gál ta tó hoz új fel ha tal ma zás -
ként be nyújt hat ja.

(6) A ked vez mé nye zett az új fel ha tal ma zás tu do má sul -
vé te lé vel egy ide jû leg az ugyan azon szer zõ dés re vonat -
kozó ko ráb bi fel ha tal ma zást meg szûnt nek te kin ti.

(7) A fel ha tal ma zás a PFNY 31 nyom tat vá nyon, az
(5) be kez dés sze rin ti iga zo lás a PFNY 31/A nyom tat vá -
nyon ala pul.

(8) A ked vez mé nye zett a cso por tos be sze dé si meg bí zást 
a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó já val meg kö tött
ke ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zott he lyen, mó don és gya -
ko ri ság gal (be nyúj tá si ha tár idõ) nyújt ja be a be sze dé si
meg bí zá son meg je lölt ter he lé si na pot leg alább öt mun ka -
nap pal meg elõ zõ en.

(9) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja
a cso por tos be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé bõl rá há ru ló fel -
ada to kat az 5.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint, leg ké -
sõbb az át vé telt kö ve tõ mun ka na pon tel je sí ti.

(10) A cso por tos be sze dé si meg bí zás ese té ben a ked -
vez mé nye zett a vele szer zõ dé ses vi szony ban álló sze mélyt 
a be sze dé si meg bí zás alap já ul szol gá ló szám la vagy más
ok mány meg kül dé sé vel ér te sí ti. A ked vez mé nye zett
a szám lát leg ké sõbb a ter he lé si na pot leg alább hat mun ka -
nap pal meg elõ zõ en el kül di a vele szer zõ dé ses vi szony ban
álló sze mély nek. A rend sze re sen azo nos (pl. ha von ta
 állandó) össze gû be sze dé si meg bí zás ese té ben ele gen dõ,
ha a ked vez mé nye zett a be sze dé si meg bí zás össze gé nek
meg vál to zá sa kor az azt iga zo ló ok mány (pl. szám la) meg -
kül dé sé vel, de éven te leg alább egy al ka lom mal ér te sí ti
a vele szer zõ dé ses vi szony ban álló sze mélyt. A ked vez mé -
nye zett a ter he lé si na pot úgy ha tá roz za meg, hogy az
a 11.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével
biz to sí tott le gyen a szám lá ban vagy más ok mány ban meg -
je lölt fi ze té si ha tár idõ re tör té nõ tel je sü lés.

(11) A pénz for gal mi szol gál ta tó a cso por tos be sze dé si
meg bí zás ról an nak tel je sí té se elõtt is ér te sít he ti a fi ze tõ
 felet.

(12) A fi ze tõ fél a ter he lé si na pot meg elõ zõ mun ka nap
vé gé ig a cso por tos be sze dé si meg bí zás tel je sí té sét le tilt -
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hat ja a fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó -
nál. A le til tás csak a le til tást tevõ fi ze tõ fe let érin tõ be sze -
dé si meg bí zás tel jes össze ge el len te he tõ. Le til tás ese tén
a pénz for gal mi szol gál ta tó a le til tás ban fog lal tak sze rint
jár el, a le til tás in do kolt sá gát és jo gos sá gát nem vizs gál ja.
A le til tás a fel ha tal ma zás ér vé nyes sé gét és fel té te le it nem
érin ti.

(13) A cso por tos be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé rõl,
 valamint a nem tel je sí tés rõl és an nak oká ról a fi ze tõ fél
 fizetési szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó a ked -
vez mé nye zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol -
gál ta tót ér te sí ti. Az ér te sí té se ket és a tel je sí tett meg bí zá sok 
ada ta it a ked vez mé nye zett fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tó a ke ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mó don to váb bít ja a ked vez mé nye zett ré szé re.

(14) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a nem tel je -
sült cso por tos be sze dés rõl leg ké sõbb a Pft. 23.  §-a sze rin ti
utó la gos tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg a ke ret szer zõ dés ben
meg ál la po dott mó don tá jé koz tat ja a fi ze tõ fe let.

Határidõs beszedés

38.  §

(1) A ha tár idõs be sze dé si meg bí zás sal a ked vez mé nye -
zett meg bíz za a fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tót, hogy pénz for gal mi szám lá ja ja vá ra, a kincs -
tár nál szám lá val ren del ke zõ fi ze tõ fél ter hé re meg ha tá ro -
zott össze get szed jen be meg ál la po dás alap ján tör tént fi ze -
té si kö te le zett ség vál la lás ér vé nye sí té se cél já ból.

(2) A ked vez mé nye zett a fi ze tõ fél szá má ra a fi ze tés tel -
je sí té se el le ni ki fo gás meg té te lé re ha tár idõt (a továb biak -
ban: ki fo gá so lá si ha tár idõ) tün tet fel a ha tár idõs be sze dé si
meg bí zá son. A ki fo gá so lá si ha tár idõ utol só nap já nak leg -
ko ráb bi idõ pont ja a meg bí zás ked vez mé nye zett ál tal
– a pénz for gal mi szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szolgál -
tatóhoz – tör té nõ be nyúj tá sát kö ve tõ ti ze dik mun ka nap
 lehet.

(3) A ha tár idõs be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá ról an nak 
tel je sí té se elõtt a kincs tár a fi ze tõ fe let elõ ze tesen ér te sí ti,
és a meg bí zást a fi ze tõ fél ren del ke zé se sze rint tel je sí ti.
Eb bõl a szem pont ból ren del ke zés nek mi nõ sül az is, ha a
 fizetõ fél a ki fo gá so lá si ha tár idõn be lül nem él ki fo gá so lá si 
jo gá val.

(4) A fi ze tõ fél a kincs tár nál a ha tár idõs be sze dé si meg -
bí zás tel je sí té se el len leg ké sõbb a ki fo gá so lá si ha tár idõ
utol só nap ját meg elõ zõ mun ka na pon a kincs tár ál tal meg -
ha tá ro zott mó don és for má ban rész ben vagy egész ben
 kifogást te het.

(5) Ha a fi ze tõ fél a ha tár idõs be sze dé si meg bí zás tel je -
sí té sé vel kap cso lat ban nem emel ki fo gást, ezt a be sze dés
tel je sí té sé hez tör té nõ hoz zá já ru lá sá nak kell te kin te ni.

(6) Ki fo gá so lás ese tén a kincs tár a ki fo gá so lás ban fog -
lal tak sze rint jár el, a ki fo gá so lás in do kolt sá gát, il let ve
 jogosságát nem vizs gál ja.

Okmányos beszedés

39.  §

Az ok má nyos be sze dés re vo nat ko zó meg bí zás sal az
alap ügy let ked vez mé nye zett je a kö ve te lés alap já ul szol -
gáló ok má nyo kat az zal a meg bí zás sal adja át a fi ze té si
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó nak, hogy azo -
kat csak fi ze tés, vál tó el fo ga dás vagy más fel té te lek tel je sí -
té se ese tén szol gál tas sa ki a fi ze tõ fél nek (cím zett nek).

A fizetõ fél által a kedvezményezett útján
kezdeményezett fizetés

40.  §

(1) Bank kár tyá val bel föl dön le bo nyo lí tott fi ze té si mû -
ve let ese tén, ha a bi zony la ton sze rep lõ összeg pénz ne me
meg egye zik a bank kár tya-hasz ná lat fe de ze tét biz to sí tó
 fizetési szám la vagy a hi tel kár tyá hoz kap cso ló dó hi tel ke -
ret pénz ne mé vel, a fi ze té si szám lá ra ter helt vagy a hi tel ke -
ret ter hé re el szá molt összeg nek min den eset ben meg kell
egyez nie a bi zony la ton sze rep lõ összeg gel.

(2) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a bel föl dön
le bo nyo lí tott fi ze té si mû ve let azo no sí tá sát a ked vez mé -
nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja ál tal meg kül dött, a fi -
ze té si meg bí zást rész le te zõ ki mu ta tás ban az adott fi ze té si
mû ve let kap csán a ked vez mé nye zett hez ren delt or szág kód 
alap ján vég zi el.

Okmányos meghitelezés (akkreditív)

41.  §

(1) Az ok má nyos meg hi te le zés sel a pénz for gal mi szol -
gál ta tó (nyi tó pénz for gal mi szol gál ta tó) az alap ügy let ben
kö te le zett meg bí zá sa alap ján sa ját ne vé ben arra vál lal
 kötelezettséget, hogy ha a ked vez mé nye zett meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül a meg ha tá ro zott ok má nyo kat hoz zá
be nyújt ja, il let ve az ok má nyos meg hi te le zés ben elõ írt
egyéb fel té te le ket tel je sí ti, ak kor az ok má nyos meg hi te le -
zés ben meg ha tá ro zott össze get az ok má nyok megfelelõ -
sége ese tén ré szé re meg fi ze ti.

(2) A ked vez mé nye zett az ok má nyos meg hi te le zés ben
elõ írt ok má nyo kat meg fe le lõ igény be je len tõ le vél lel köz -
vet le nül vagy a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó ja
út ján jut tat ja el a nyi tó pénz for gal mi szol gál ta tó hoz.
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(3) A nyi tó pénz for gal mi szol gál ta tó az ok má nyos meg -
hi te le zés össze gét a ked vez mé nye zett nek az ok má nyos
meg hi te le zés ben vagy az igény be je len tõ le vél ben meg ha -
tá ro zott fi ze té si szám lá já ra át uta lás sal fi ze ti meg.

Készpénzfizetésre  szóló csekk kibocsátása és beváltása

42.  §

(1) A szám la tu laj do nos kész pénz fi ze tés re  szóló csek ket
ab ban az eset ben bo csát hat ki, ha a szám la ve ze tõ pénz for -
gal mi szol gál ta tó já val csekk szer zõ dést kö tött.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó a neki cím zett csek ket
– el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – a ki bo csá tó szám la tu -
laj do nos ál tal a csek ken fel tün te tett fi ze té si szám lán lévõ
fe de zet ere jé ig vált ja be (tel je sí ti).

(3) A szám la tu laj do nos a fi ze té si szám lá ja meg szû né se -
kor a bir to ká ban lévõ fel hasz ná lat lan csekk la po kat (csekk -
fü ze tet) a pénz for gal mi szol gál ta tó hoz vissza jut tat ja.

(4) A kész pénz fi ze tés re  szóló csekk be vál tá sa kor
a csekk bir to kos (ked vez mé nye zett) sze mély azo nos sá gát
a pénz for gal mi szol gál ta tó a kö vet ke zõk sze rint vizs gál ja:

a) meg ne ve zett sze mély re  szóló csekk be vál tá sá nál
– ha a csek ket nem üre sen ru ház ták át – a pénz for gal mi
szol gál ta tó azt vizs gál ja, hogy a csekk bir to kos a csek ken
meg ne ve zett ked vez mé nye zet tel azo nos sze mély-e, mert
az össze get a csek ken meg ne ve zett sze mély ré szé re fi zet -
he ti ki,

b) a be mu ta tó ra  szóló csekk össze gét a pénz for gal mi
szol gál ta tó an nak fi ze ti ki, aki a csek ket be mu tat ja.

(5) A pénz for gal mi szol gál ta tó a kész pénz fi ze tés re
 szóló csek ken meg ne ve zett ked vez mé nye zet tel, il let ve
a csek ket be mu ta tó csekk bir to kos sal a csekk hát lap ját az
összeg át vé te lé nek el is me ré se ként alá írat ja.

Készpénzbefizetés fizetési számlára

43.  §

(1) Fi ze té si szám lá ra kész pénz be fi ze tést a szám la ve ze tõ 
pénz for gal mi szol gál ta tó, va la mint a szám la ve ze tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tón kí vül – a pénz for gal mi szol gál ta tók
egy más kö zöt ti meg ál la po dá sa alap ján – más pénzfor -
galmi szol gál ta tó fo gad hat el.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett pénz for gal mi szol gál ta -
tó pénz tá rá nál kész pénz be fi ze té si cél ra szol gá ló nyom tat -
vánnyal (pl. be fi ze té si lap pal, kész pénz át uta lá si meg bí zás -
sal) vagy a pénz tár bi zony lat alá írá sá val fi zet he tõ be kész -
pénz a fi ze té si szám lá ra.

(3) A kész pénz be fi ze té si cél ra szol gá ló nyom tat vány,
il let ve a pénz tár bi zony lat tar tal maz za a ked vez mé nye zett
szám la tu laj do nos ne vét és pénz for gal mi jel zõ szá mát,

 valamint biz to sít ja a fi ze tõ fél ked vez mé nye zett ál ta li
 beazonosíthatóságát biz to sí tó hi vat ko zás és egyéb köz le -
mény meg adá sát.

Készpénzkifizetés fizetési számláról

44.  §

(1) Fi ze té si szám lá ról kész pénz a szám la ve ze tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tó nál, va la mint a vele erre szer zõ dött
más pénz for gal mi szol gál ta tó nál ve he tõ fel.

(2) A szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó, va la mint
– az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás alap ján – más
pénz for gal mi szol gál ta tó pénz tá rá nál kész pénz ki fi ze té si
cél ra szol gá ló nyom tat vánnyal (pl. ki fi ze té si lap pal, ki vé -
te li bi zony lat tal), a pénz tár bi zony lat alá írá sá val, va la mint
– csek ken kí vül – kész pénz fel vé te li utal vánnyal ve he tõ fel
kész pénz a fi ze té si szám lá ról.

(3) A fi ze té si szám la ter hé re ki fi ze té si utal vánnyal pos -
tai úton (pos tai kéz be sí tés sel) is tör tén het készpénzkifi -
zetés.

45.  §

(1) Kész pénz fel vé te li utal vány hasz ná la ta ese tén
a szám la tu laj do nos és a fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for -
gal mi szol gál ta tó kö zöt ti meg ál la po dás ha tá roz za meg

a) a kész pénz fel vé te li utal vány (utal vány fü zet) igény -
lé sé nek, ren del ke zés re bo csá tá sá nak és be vo ná sá nak mód -
ját, va la mint

b) a kész pénz fel vé te li utal vány for má ját, adat tar tal mát, 
ki ál lí tá sá nak és alá írá sá nak sza bá lya it.

(2) A kész pénz fel vé te li utal ványt az ügy fél a ki ál lí tás tól 
szá mí tott nyolc nap tá ri na pon be lül mu tat ja be a pénz for -
gal mi szol gál ta tó pénz tá rá nál ki fi ze tés vé gett. A ha tár idõ -
be a ki ál lí tás nap ja nem szá mít bele. Ha a ha tár idõ utol só
nap ja nem mun ka nap, a ha tár idõ a kö vet ke zõ mun ka na pon 
jár le.

(3) A kész pénz fel vé te li utal vá nyon a szám la tu laj do nos
meg ne vez he ti a kész pénz fel vé tel lel meg bí zott ter mé sze tes 
sze mélyt. Ilyen kor a pénz for gal mi szol gál ta tó a kész pénz -
fel vé te li utal vány össze gét a meg ne ve zett sze mély nek
 fizeti ki. Ha a kész pénz fel vé te li utal vá nyon a szám la tu laj -
do nos nem ne vez meg kész pénz fel vé tel lel meg bí zott
 személyt, a pénz for gal mi szol gál ta tó a kész pénz fel vé te li
utal vány össze gét a be mu ta tó sze mély nek fi ze ti ki.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tó a kész pénz fel vé te li utal -
vány iga zolt, il let ve az azt be mu ta tó be nyúj tó já val a kész -
pénz fel vé te li utal vány hát lap ját az összeg át vé te lé nek el is -
me ré se ként alá írat ja.

(5) Ha a ha tár idõn be lül be mu ta tott kész pénz fel vé te li
utal vány össze gé nek ki fi ze té sé hez szük sé ges pénz ügyi
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 fedezet a szám la tu laj do nos fi ze té si szám lá ján nem áll ren -
del ke zés re, a pénz for gal mi szol gál ta tó az ér vény te le ní tett
kész pénz fel vé te li utal ványt a be nyúj tó ré szé re teljesítet -
lenül vissza ad ja.

(6) A kész pénz fel vé te li utal vány el vesz té se, el lo pá sa
vagy meg sem mi sü lé se ese tén a szám la tu laj do nos ezt a kö -
rül ményt ha la dék ta la nul írás ban be je len ti a szám la ve ze tõ
pénz for gal mi szol gál ta tó nál. Ha a kész pénz fel vé te li utal -
vány más pénz for gal mi szol gál ta tó pénz tá rá nál is be vált -
ha tó, a be je len tést egy ide jû leg ott is meg kell ten ni.
A pénz for gal mi szol gál ta tó a be je len tést 5 évig, de leg fel -
jebb a fi ze té si szám la meg szû né sé ig tart ja nyil ván.

(7) A szám la tu laj do nos a bir to ká ban lévõ fel hasz ná lat -
la nul ma radt kész pénz fel vé te li utal vány fü ze te ket (utal -
vány la po kat) a fi ze té si szám lá ja meg szû né se kor vissza jut -
tat ja a pénz for gal mi szol gál ta tó hoz.

46.  §

(1) Ki fi ze té si utal vány hasz ná la ta ese tén a szám la tu laj -
do nos a ki fi ze té si utal vány ki ál lí tá sá val meg bíz za a fi ze té -
si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tót, hogy a fi ze -
té si szám lá ja ter hé re meg ha tá ro zott össze get pos tai úton
fi zes sen ki a cím zett nek.

(2) A szám la tu laj do nos és a fi ze té si szám lá ját ve ze tõ
pénz for gal mi szol gál ta tó, il let ve a pos tai kéz be sí tést vég -
zõ szol gál ta tó kö zöt ti meg ál la po dás ha tá roz za meg

a) a ki fi ze té si utal vány és az azt kí sé rõ egyéb nyom tat -
vány (pl. fel adó jegy zék, fe de ze tet iga zo ló ok mány) for má -
ját, adat tar tal mát és ki töl té si sza bá lya it,

b) a ki fi ze té si utal vány nak és az azt kí sé rõ egyéb ok mány -
nak, il let ve azok adat tar tal má nak az elõ ál lí tá si, to váb bí tá si és
fel dol go zá si mód ját,

c) a szük sé ges pénz ügyi fe de zet ren del ke zés re bo csá tá -
sá nak a mód ját,

d) a nem kéz be sít he tõ vagy ki nem fi zet he tõ ki fi ze té si
utal vány össze gé nek a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol -
gál ta tó ré szé re tör té nõ vissza kül dé si mód ját és ha tár ide jét,

e) a ki fi ze té si utal vánnyal kap cso la tos fel szó lam lás
mód ját, ide ért ve a ki fi ze té se le til tá sát is.

(3) A pos tai úton tör té nõ ki fi ze tés so rán a ki fi ze té si utal -
vá nyon fel adott pénz összeg kéz be sí té sé re és ki fi ze té sé re
a pos tai szol gál ta tá sok el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let nek
a köny velt pos tai kül de mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyai
meg fele lõen irány adó ak.

Készpénzátutalás

47.  §

(1) A kész pénz át uta lás olyan fi ze té si szám la hasz ná la ta
nél kü li pénz át uta lás, amely nek so rán a kész pénz át uta lás
tár gyát ké pe zõ össze get a pénz for gal mi szol gál ta tó

a) a pénz tá rá nál  való ki fi ze tés sel,
b) pos tai úton (kéz be sí tés sel)

bo csát ja a ked vez mé nye zett (cím zett) ren del ke zé sé re.

(2) A kész pénz át uta lás cél já ra szol gá ló nyom tat vány
 típusát, adat tar tal mát és ki töl té si mód ját a pénz for gal mi
szol gál ta tó ha tá roz za meg.

(3) A pos tai úton tör té nõ ki fi ze tés so rán az át utalt pénz -
összeg kéz be sí té sé re és ki fi ze té sé re a pos tai szol gál ta tá sok 
el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 79/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let nek a köny velt pos tai kül de mé -
nyek re vo nat ko zó sza bá lyai meg fele lõen irány adó ak.

VII. FEJEZET

AZ ELSZÁMOLÁSFORGALOMMAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A papíralapú fizetési megbízások pénzforgalmi
szolgáltatók közötti továbbítása

48.  §

A pénz for gal mi szol gál ta tó a hi te le sí tõ táb lá ban meg -
jelölt fiók cí men fo gad ja a ré szé re be nyúj tott, mel lé kelt
ok ira tot tar tal ma zó fi ze té si meg bí zá so kat.

A fizetési megbízás továbbítása a belföldi fizetési
rendszerekben

49.  §

(1) Ha a fi ze té si meg bí zá sok pénz for gal mi szol gál ta tók
kö zöt ti el szá mo lá sa vagy tel je sí té se bel föl di fi ze té si rend szer
út ján tör té nik, a pénz for gal mi szol gál ta tó a számla -
tulajdonosok ál tal be nyúj tott fi ze té si meg bí zá so kon sza bály -
sze rû en fel tün te tett va la mennyi szám sze rû és szö ve ges ada tot 
– ide ért ve a ,,Köz le mény” ro vat tar tal mát is –  fizetési meg bí -
zá son ként, té te len kén ti adat köz lés sel to váb bít ja.

(2) Ha a be sze dé si meg bí zás ked vez mé nye zett je egy bel -
föl di fi ze té si rend szer köz vet len tag ja, meg bí zá sát a bel föl di
fi ze té si rend sze ren ke resz tül köz vet le nül jut tat ja el a fi ze tõ fél 
szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó já hoz és en nek so rán
ked vez mé nye zet ti fi ze té si szám la ként a ked vez mé nye zett ál -
tal ve ze tett tech ni kai szám lát jelöl heti meg.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

50.  §

(1) E ren de let 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 17.  §-ának (2)–(3) be kez dé se 2012. ja -
nuár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

29694 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/112. szám



(3) Ha tá lyát vesz ti a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ról
 szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB ren de let (a továb biak -
ban: MNBr) és az azt mó do sí tó 9/2008. (VIII. 8.) MNB
ren de let.

Átmeneti rendelkezések

51.  §

(1) E ren de let ren del ke zé se it a hatályba lépését köve -
tõen át vett fi ze té si meg bí zá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 11.  §-ának (1) be kez dé sé tõl el té rõ en
2010. áp ri lis 30-ig a fi ze té si szám lá ra tör té nõ kész pénz be -
fi ze tés ak kor tel je sül, ami kor a kész pénzt a pénz for gal mi
szol gál ta tó pénz tá rá nál be fi ze tik.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó az e ren de let hatályba -
lépését meg elõ zõ en al kal ma zott PFNY jelû pénz for gal mi
nyom tat vá nyo kon be nyúj tott fi ze té si meg bí zá so kat
2010. de cem ber 31-ig ve szi át.

(4) A Pos ta El szá mo ló Köz pon tot mû köd te tõ in téz mény 
az 5.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt, a fi ze té si meg bí zás át vé te le 
idõ pont já nak óra és perc fel tün te té sé vel tör té nõ rög zí té se
kö te le zett sé gét a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény alap -
ján kö te le zõ en vég zen dõ pénz for gal mi szol gál ta tá sok
 tekintetében 2011. ja nu ár 1-jé tõl tel je sí ti.

(5) Az MNBr e ren de let ki hir de té se kor ha tá lyos ren del -
ke zé sei az irány adó ak a Pft. 66.  §-a alap ján be nyúj tott fi ze -
té si meg bí zá sok ra.

(6) Az MNBr alap ján ki ál lí tott cso por tos be sze dé si
meg bí zás be nyúj tá sát le he tõ vé tevõ fel ha tal ma zás és be -
sze dé si meg bí zás be nyúj tá sát le he tõ vé tevõ fel ha tal ma zó
le vél a fe lek meg je lö lé sé nek vál to zá sá tól füg get le nül vál -
to zat la nul ér vé nyes.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

52.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti az ér mék fel dol go zá sá ról, for gal ma -
zá sá ról, va la mint ha mi sí tás el le ni vé del mé vel kap cso la tos
tech ni kai fel ada tok ról  szóló 3/2009. (I. 23.) MNB ren de let
2.  §-ának 14. pont ja.

(2) E ren de let 50.  §-ának (3) be kez dé se és 53.  §-a
2009. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 50.  §-ának (2) be kez dé se 2012. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E § 2012. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Módosuló rendelkezések

53.  §

(1) A kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ki szá mí tá sá ról, il let ve
kép zé sé nek és el he lye zé sé nek mód já ról  szóló 10/2005.
(VI. 11.) MNB ren de let 5/A.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A meg ál la po dás kö te le zõ tar tal mi ele me, hogy a le -
ve le zett tar ta lék kö te les hi tel in té zet fel ha tal ma zást ad az
MNB ja vá ra az e ren de let bõl ere dõ, a le ve le zett tar ta lék kö -
te les hi tel in té zet tel szem be ni kö ve te lé sek be sze dé se cél já -
ból a le ve le zõ tar ta lék kö te les hi tel in té zet nek az ál ta la a
 levelezett tar ta lék kö te les hi tel in té zet ré szé re ve ze tett va la -
mennyi pénz for gal mi szám lá ja meg ter he lé sé re. A fel ha tal -
ma zás nak az MNB hoz zá já ru lá sa nél kül vissza nem von -
ha tó nak kell len nie.”

(2) A bank je gyek fel dol go zá sá ról, for gal ma zá sá ról, va -
la mint ha mi sí tás el le ni vé del mé vel kap cso la tos tech ni kai
fel ada tok ról  szóló 2/2009. (I. 23.) MNB ren de let 2.  §-ának
7. pont já ban és 6.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank szám -
lán” szó he lyé be a „fi ze té si szám lán” ki fe je zés, 2.  §-ának
8. és 9. pont já ban, va la mint 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben
a „bank szám la” szó he lyé be a „fi ze té si szám la” ki fe je zés,
2.  §-ának 19. pont já ban a „bank szám lá ján” szó he lyé be
a „fi ze té si szám lá ján” ki fe je zés lép.

(3) A bank je gyek fel dol go zá sá ról, for gal ma zá sá ról, va -
la mint ha mi sí tás el le ni vé del mé vel kap cso la tos tech ni kai
fel ada tok ról  szóló 2/2009. (I. 23.) MNB ren de let 2.  §-ának
17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17. pénz for gal ma zó:

a) a Hpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti hi tel in té zet,
ide ért ve a kül föl di szék he lyû hi tel in té zet ma gyar or szá gi
fi ók te le pét is (a továb biak ban együtt: hi tel in té zet),

b) a Hpt. 6/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti pénz for gal -
mi in téz mény,

c) a Hpt. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
pénz vál tá si te vé keny sé get hi tel in té zet ügy nö ke ként vég zõ
szer ve zet,

d) a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 3.  §-ának
38. pont ja sze rin ti Pos ta El szá mo ló Köz pon tot mû köd te tõ
egye te mes pos tai szol gál ta tó (a továb biak ban: pos ta),
 valamint

e) a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 4.  §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti nem zet kö zi postautalvány-
 szolgáltatást nyúj tó pos tai szol gál ta tó.”

(4) Az ér mék fel dol go zá sá ról, for gal ma zá sá ról, va la -
mint ha mi sí tás el le ni vé del mé vel kap cso la tos tech ni kai
fel ada tok ról  szóló 3/2009. (I. 23.) MNB ren de let 2.  §-ának
12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12. pénz for gal ma zó:

a) a Hpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti hi tel in té zet,
ide ért ve a kül föl di szék he lyû hi tel in té zet ma gyar or szá gi
fi ók te le pét is (a továb biak ban együtt: hi tel in té zet),
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b) a Hpt. 6/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti pénzfor -
galmi in téz mény,

c) a Hpt. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
pénz vál tá si te vé keny sé get hi tel in té zet ügy nö ke ként vég zõ
szer ve zet,

d) a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 3.  §-ának
38. pont ja sze rin ti Pos ta El szá mo ló Köz pon tot mû köd te tõ
egye te mes pos tai szol gál ta tó (a továb biak ban: pos ta),
 valamint

e) a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 4.  §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti nem zet kö zi postautalvány-
 szolgáltatást nyúj tó pos tai szol gál ta tó.”

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

54.  §

E ren de let a pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ról  szóló 
2009. évi LXXXV. tör vénnyel, va la mint a hi tel in té ze tek -
rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény pénz for gal mi in téz mé nyek kel és pénz for -
gal mi szol gál ta tás sal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2009. évi LXXXVI. tör vénnyel együtt a bel sõ pi a ci pénz -
for gal mi szol gál ta tá sok ról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK,
a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irány elv mó do sí tá sá ról és
a 97/5/EK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2007. no vem ber 13-i 2007/64/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelethez

A pénzforgalmi jelzõszám kialakítása

1. A bel föl di pénz for gal mi jel zõ szá mot az aláb bi sza -
bá lyok nak meg fele lõen kell ki ala kí ta ni:

a) az elsõ nyolc ka rak ter az irá nyí tó kód; az irá nyí tó
kód elsõ há rom szám je gye a pénz for gal mi szol gál ta tó azo -
no sí tó kód ja, amely a szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál -
ta tót, a kö vet ke zõ négy szám jegy a pénz for gal mi szol gál -
ta tó fi ók ját vagy szám la ve ze tõ he lyét je lö li, a nyol ca dik
szám jegy el len õr zõ szám;

b) a 9–16. ka rak ter vagy a 9–24. ka rak ter a fi ze té si
szám la azo no sí tó szá ma; 16 ka rak ter hosszú sá gú szám sor
ese té ben a 16. szám jegy, 24 ka rak ter hosszú sá gú szám sor
ese té ben a 24. szám jegy el len õr zõ szám, és a 24 ka rak ter
hosszú sá gú pénz for gal mi jel zõ szám 16. szám je gye ér te -
lem sze rû en sza ba don ki ala kít ha tó;

c) az el len õr zõ szá mok az elõt tük álló szám je gyek
 ellenõrzésére szol gál nak, me lye ket a kö vet ke zõ al go rit -
mus sze rint kell ké pez ni: kü lön az 1–7., va la mint kü lön

a 9–15. vagy 9–23. szám je gye ket he lyi ér té kük csök ke nõ
sor rend jé ben meg kell szo roz ni a ,,9, 7, 3, 1 … 9, 7, 3, 1”
szá mok kal, a szor za to kat össze kell adni, és az ered mény
egyes he lyi ér té kén lévõ szá mot ki kell von ni 10-bõl. A kü -
lönb ség az el len õr zõ szám. (Ha a kü lönb ség „10”, az el len -
õr zõ szám ér té ke „0”.)

2. A nem zet kö zi pénz for gal mi jel zõ szá mot (IBAN) az
aláb bi sza bá lyok nak meg fele lõen kell ki ala kí ta ni:

a) az elsõ két ka rak ter Ma gyar or szág ISO 3166 szab -
vány sze rin ti or szág kód ja: HU;

b) a 3–4. ka rak ter az el len õr zõ szám, amely nek al go rit -
mu sát az Eu ró pai Ban ki Szab vány ügyi Bi zott ság (Euro -
pean Com mit tee for Bank ing Stan dards (ECBS) IBAN
kép zé sé re vo nat ko zó szab vá nya tar tal maz za;

c) az 5–28. ka rak ter a bel föl di pénz for gal mi jel zõ szám
(16 ka rak ter hosszú sá gú pénz for gal mi jel zõ szám ese té ben
az IBAN kép zé se kor az utol só 8 ka rak tert nul la szám -
jeggyel kell fel töl te ni).

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. mel lék let sze rin ti pénz for gal mi nyom tat vá nyo -
kon – a PFNY 41 nyom tat vány ki vé te lé vel – a pénz össze -
get fo rint ban kell fel tün tet ni ak kor is, ha az de vi za összeg
el len ér té ke. Utób bi eset ben a de vi za pénz ne mét és össze -
gét a ,,Köz le mény” ro vat ba kell be ír ni.

2. A pénz for gal mi nyom tat vá nyo kon a fi ze ten dõ össze -
get fo rint ra ke re kít ve kell fel tün tet ni.

3. A kül föl di pénz nem re  szóló fi ze té si meg bí zá son
a nem egész szám ra  szóló fi ze ten dõ összeg pénz nem tõl
füg gõ en leg fel jebb há rom ti ze de sig ke re kít ve tün tet he tõ
fel és az összeg mel lett fel kell tün tet ni a fi ze té si meg bí zás
de vi za ne mé nek há rom al fa be ti kus jegy bõl álló ISO kód ját.

II. A PFNY jelölésû pénzforgalmi nyomtatványok
kiállításának általános szabályai

1. A pénz for gal mi nyom tat vány erre a cél ra rend sze re -
sí tett ro va ta i ban kell fel tün tet ni a fi ze tõ fél és a ked vez mé -
nye zett szám la tu laj do nos ne vét (szük ség ese tén rö vi dí tett
for má ban, leg fel jebb 27, il let ve 32 ka rak ter ter je de lem -
ben), va la mint pénz for gal mi jel zõ szá mát.

2. A fo rint ra ke re kí tett át uta lan dó össze get csak szám -
mal kell fel tün tet ni.
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3. A „Ter he lé si nap” ro va tá ba csak ak kor kell ada tot
(év, hó, nap) írni, ha a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját – az 5.  §
(1) be kez dés ben fog lal tak sze rint – a szám la ve ze tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tó nak nem a tárgy na pon, ha nem a fize -
tési meg bí zás be fo ga dá sá nak nap ját kö ve tõ va la mely
mun ka na pon kell meg ter hel ni.

4. A pénz for gal mi nyom tat vány „Bi zony lat szám”
 rovatában leg fel jebb hat szám jeggyel le het a fi ze té si meg -
bí zást sor szám mal el lát ni.

5. A „Köz le mény” ro vat ba az át utal ni vagy be szed ni
kí vánt összeg ren del te té sé re vo nat ko zó köz lést kell be ír ni
(leg fel jebb 52 ka rak ter ter je de lem ben).

6. A pénz for gal mi szol gál ta tó val tör té nõ meg ál la po dás 
alap ján – gépi úton tör té nõ ki töl tés, il let ve szá mí tás tech ni -
kai úton tör té nõ be nyúj tás ese tén – a köz le mény hossza
ma xi mum 96 ka rak ter le het, írás je lek kel és szó kö zök kel
együtt. Ha a fi ze té si meg bí zást adó ügy fél a köz le mény
egy ré szét ki kí ván ja emel ni mint hi vat ko zá si szá mot
(pl. szám la szám, szer zõ dés szám, fo gyasz tó azo no sí tó),
 akkor azt a ,,Köz le mény” ro vat elsõ so rá ban leg fel jebb
24 ka rak ter hosszon vég zi el, s az elsõ sor elsõ kódkocká -
jába „X” je let ír.

III. Az egyes PFNY jelölésû pénzforgalmi nyomtatványok 
kiállításának további szabályai

1. A PFNY 11 át uta lá si meg bí zás (3. mel lék let 1. min -
ta) „fi ze té si rend szer” ro va tát, a szám la ve ze tõ pénz for gal -
mi szol gál ta tó ál tal meg ha tá ro zott mó don, ak kor kell ki töl -
te ni, ha az át uta lá si meg bí zás tel je sí té sét a fi ze tõ fél va la -
mely meg ha tá ro zott fi ze té si rend szer út ján kéri.

2. A PFNY 71 ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás (3. mel lék let
2. min ta) „Köz le mény” ro va tá ban a be nyúj tás alap já ul
szol gá ló ha tá ro zat szá mát és a ha tá ro za tot ki bo csá tó szer -
vet, to váb bá gyer mek tar tás díj irán ti vég re haj tás nál
a ,,GY”, szü lés sel járó költ ség be haj tá sá nál az „SZ” rö vi -
dí tést fel kell tün tet ni.

3. A PFNY 41 be sze dé si meg bí zás (3. mel lék let 3. min ta)
a ,,A be nyúj tás in do ka” ro va tá ba

a) fel ha tal ma zó le vé len ala pu ló be sze dé si meg bí zás
be nyúj tá sa ese tén a ,,1”-est,

b) vál tón ala pu ló be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sa ese tén 
„4”-est,

c) csekk be sze dés ese tén „5”-öst
kell írni.

4. Ha a PFNY 41 be sze dé si meg bí zás csekk be sze dé sé -
re szol gál, a csekk sor szá mát a ,,Bi zony lat” ro vat ban, ha
a csekk sor szá ma hosszabb hat ka rak ter nél, ak kor azt
a ,,Köz le mény” ro vat ban kell fel tün tet ni, s a ,,bi zony lat”
ro va tot egye di sor szám mal kell el lát ni.

5. A de vi za összeg re  szóló PFNY 41 be sze dé si meg -
bízás „Összeg” ro va tá ban az egész szá mot a ti ze de sek tõl

ti ze des vesszõ vel el vá laszt va kell a ked vez mé nye zett nek
meg ad nia.

6. A PFNY 51 ha tár idõs be sze dé si meg bí zás (3. mel lék -
let 7. min ta) „Ki fo gá so lá si ha tár idõ utol só nap ja” ro va tá -
nak ki töl té sé nél a 38.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell
figye lembe ven ni.

IV. A PFNY jelölésû pénzforgalmi nyomtatványok
egyes példányainak rendeltetése

1. A PFNY 11 át uta lá si meg bí zás (3. mel lék let 1. min ta)
két pél dá nyos pénz for gal mi nyom tat vány:

a) az 1. pél dány a fi ze tõ fél nek a fi ze té si szám lá ját
 vezetõ pénz for gal mi szol gál ta tó ré szé re adott meg bí zá sa,

b) a 2. pél dány a fi ze tõ fél sa ját pél dá nya; a szám la ve -
ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó nak sze mé lyes úton  való
 átadás ese tén a pénz for gal mi szol gál ta tó e pél dá nyon iga -
zol ja az át uta lá si meg bí zás át vé te lét.

2. A bel föl di fi ze té si rend szer hez köz ve tet ten csatla -
kozó pénz for gal mi szol gál ta tó a PFNY 11 át uta lá si meg bí -
zást há rom pél dá nyos for má ban is rend sze re sít he ti. Eb ben
az eset ben az 1. és 2. pél dányt kell a szám la ve ze tõ pénz for -
gal mi szol gál ta tó hoz be nyúj ta ni, s a 3. pél dány a fi ze tõ fél
sa ját pél dá nya.

3. A PFNY 71 ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás (3. mel lék let
2. min ta) há rom pél dá nyos pénz for gal mi nyom tat vány:

a) az 1. pél dány a ked vez mé nye zett nek a fi ze tõ fél fi ze -
té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó ré szé re
adott meg bí zá sa, amely vagy amely nek adat tar tal ma, ha
a ked vez mé nye zett a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zást sa ját
pénz for gal mi szol gál ta tó ja út ján kez de mé nye zi, a fi ze tõ
fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja ré szé re ke rül to váb bí tás ra,

b) a 2. és 3. pél dány ren del te té se meg egye zik a 4. pont
alat ti PFNY 41 be sze dé si meg bí zás 2. és 3. pél dá nyá nak
a ren del te té sé vel.

4. A PFNY 41 be sze dé si meg bí zás (3. mel lék let 3. min ta)
há rom pél dá nyos pénz for gal mi nyom tat vány:

a) az 1. pél dány a ked vez mé nye zett nek a fi ze té si szám -
lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó ré szé re adott meg -
bízása, amely vagy amely nek adat tar tal ma a ked vez mé -
nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja út ján a fi ze tõ fél fi ze té -
si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó hoz ke rül
 továbbításra, il let ve köz vet len be nyúj tás ese tén ré szé re
 kerül át adás ra,

b) a 2. pél dánnyal vagy az zal azo nos adat tar ta lom mal
ér te sí ti a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi
szol gál ta tó a fi ze tõ fél szám la tu laj do nos(oka)t,

c) a 3. pél dány a ked vez mé nye zett sa ját pél dá nya;
a pénz for gal mi szol gál ta tó nak sze mé lyes úton  való át adás
ese tén ké rés re a pénz for gal mi szol gál ta tó e pél dá nyon iga -
zol ja a meg bí zás át vé te lét.

5. A PFNY 51 ha tár idõs be sze dé si meg bí zás há rom
pél dá nyos pénz for gal mi nyom tat vány:
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a) az 1. pél dány a ked vez mé nye zett nek a fi ze té si szám -
lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó ré szé re adott meg bí -
zá sa,

b) a 2. pél dány a ked vez mé nye zett sa ját pél dá nya;
a pénz for gal mi szol gál ta tó nak sze mé lyes úton  való át adás
ese tén ké rés re a pénz for gal mi szol gál ta tó e pél dá nyon iga -
zol ja a meg bí zás át vé te lét,

c) a 3. pél dánnyal ér te sí ti a ked vez mé nye zett a fi ze tõ
fe let a meg bí zás be nyúj tá sá ról, csa tol va az ok má nyo kat.

6. A PFNY 31, cso por tos be sze dé si meg bí zás tel je sí té -
sé re  szóló fel ha tal ma zás (3. mel lék let 5. min ta) pénz for -
gal mi nyom tat vány mind há rom pél dá nyos (fi ze tõ fél
pénz for gal mi szol gál ta tó ja, ked vez mé nye zett, fi ze tõ fél
pél dá nya), mind két pél dá nyos (fi ze tõ fél pénz for gal mi
szol gál ta tó ja és fi ze tõ fél pél dá nya) for má ban alkalmaz -
ható.

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 pénz -
for gal mi nyom tat vá nyok a szá mí tó gé pes kép fel dol go zá si
tech no ló gia (OCR-ICR) be ve ze té sé re al kal mas nyom tat -
vány rend sze ren ala pul nak.

2. Az OCR-ICR rend sze rû fel dol go zás ra al kal mas
 bizonylatok op ti kai-tech no ló gi ai, nyom ta tá si elõ írásait
leg rész le te seb ben a kö vet ke zõ szab vá nyok rög zí tik:
DIN 66008, DIN 66009, DIN 66223, DIN 6723.

3. Az 1. pont ban fel so rolt pénz for gal mi nyom tat vá -
nyok leg fon to sabb elõ írásai:

a) a nyom tat vá nyo kat az e mel lék let ben be mu ta tott
min ták alap ján (1–3. és 7. min ták), ma gyar nyel vû fel ira -
tok kal kell el ké szí te ni,

b) pa pír mi nõ ség: elsõ pél dány nál OCR-mi nõ sé gû
90 gramm/m2, má so dik-har ma dik pél dány nál
56–57 gramm/m2 mi nõ sé gû ön át írós,

c) nyom tat vány mé ret: 101,59 mm x 149,86 mm
(4"x59/10"), a nyom tat vá nyok mind le po rel ló for má tum -
ban, mind egyes mé ret ben is elõ ál lít tat ha tók, a pénz for gal -
mi szol gál ta tó elõ nyo mott ne vé vel, il let ve anél kül, ún.
 biankó for má ban is,

d) hely zet tû rés: kül mé ret és nyom ta tá si kép ese tén ke -
ve sebb mint ñ1,0 mm,

e) bal mar gó mé re te 5,08 mm (2 cpi), el té rés ke ve sebb
mint ñ0,1 mm le het,

f) alap szín: az elsõ pél dá nyon 580–820 na no mé ter hul -
lám hosszú sá gú szín kép tar to mány ba esõ ún. vak szín (ICR
rend sze rû be ol va sás hoz),

g) a hát ol dal csak szin tén vak szí nû elõ nyo ma tot tar tal -
maz hat (a be sze dé si meg bí zás elsõ pél dá nyán),

h) az OCR-sáv ba (ún. fe hér mezõ) fe ke te szín nel,
OCR-B ka rak ter kész let tel nyom tat ha tók az ada tok.

4. A nyom tat vá nyok kéz írás sal, il let ve író gép pel
(nyom ta tó val) tölt he tõk ki. Kéz írás ese tén az egyes kód -
koc kák ba (kb. 4x5,5 mm) egyen ként kell be ír ni a be tû ket,
il let ve szá mo kat oly mó don, hogy azo kat a be írás le he tõ -
leg ki tölt se.

5. Gépi ki töl tés ese tén az egyes me zõk víz szin tes kö -
zép vo na lá ban el he lyez ke dõ sor ba kell be ír ni az ada to kat
10 cpi nyom ta tá si sû rû ség gel (víz szin tes, dup la szé les ka -
rak te rek szá ma 27, sor tá vol ság 6 ka rak ter/inch), míg az
egyes me zõ kön be lü li, kéz írá sos be tûk szá má ra ké szí tett
be osz tás kö ve té se szük ség te len.

6. A nyom tat vá nyo kon ada to kat sem dom bor nyo más -
sal, sem per fo rá ci ó val nem sza bad el he lyez ni, mi vel az az
op ti kai jel fel is me rést aka dá lyoz za.

7. A ha gyo má nyos rend sze rû fel dol go zás ra (ma nu á lis
adat fel vé te le zés) al kal mas pénz for gal mi nyom tat vá nyok
va la mennyi pél dá nyát 56–57 gramm/m2 mi nõ sé gû ön át -
írós pa pír fel hasz ná lá sá val kell el ké szí te ni.

8. A 7. pont sze rin ti fel dol go zás ra ke rü lõ nyom tat vá -
nyok al nyo ma ti színelõ írásai a kö vet ke zõk:

a) át uta lá si meg bí zás:
1. pld. pi ros (pan to ne Warm Red U),
2. pld. fe ke te;
b) át uta lá si meg bí zás (3 pld.):
1. pld. pi ros (pan to ne Warm Red U),
2. pld. lila (pan to ne 247U),
3. pld. fe ke te;
c) ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás
1. pld. sár ga (pan to ne 144U),
2. pld. fe ke te,
3. pld. lila (pan to ne 247U);
d) be sze dé si meg bí zás és ha tár idõs be sze dé si meg bí zás
1. pld. sár ga (pan to ne 144U),
2. pld. fe ke te,
3. pld. lila (pan to ne 247U);
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1. számú minta
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Kérjük, hogy az alábbi összeget fizetési számlánk terhére átutalni szíveskedjenek.

A fizet  fél aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte A fizet  fél számláját vezet  pénzforgalmi szolgáltató
neve és székhelye

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

Átutalási megbízás

A fizet  fél neve

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

(folytatás)                                                     Összeg (forintra kerekítve)

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A kedvezményezett neve

Ft

Terhelési nap Bizonylatszám

PF
N

Y
11

<93>

Közlemény

Fizetési rendszer



2. számú minta
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1. példány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük az alábbi pénzkövetelésünknek a megjelölt számlánk javára, a fizet  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

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Hatósági átutalási megbízás

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás) Összeg (forintra kerekítve)

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

PF
N

Y
71

 –
1.

 p
él

dá
ny

<94>

Közlemény

Bizonylatszám

Ft
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2. példány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 összegszer ségére vonatkozó esetleges kérdéseire a 
kedvezményezett ad felvilágosítást.  

Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon).

A kedvezményezett aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, 
amelyhez a megbízás benyújtásra kerül

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Hatósági átutalási megbízás

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás)                                                     Összeg (forintra kerekítve)

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

PF
N

71
 –

2.
 p

él
dá

ny

<94>

Közlemény

Bizonylatszám

Ft
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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 megbízás kelte A pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, 
amelyhez a megbízás benyújtásra kerül

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Hatósági átutalási megbízás

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás)                                                     Összeg (forintra kerekítve)

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

PF
N

71
 –

3.
 p

él
dá

ny

<94>

Közlemény

Bizonylatszám

Ft



3. számú minta
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1. példány 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. példány hátoldala: 
 
 

A túloldali „A benyújtás indoka” rovatba a következ  jelz számot kell beírni: 
 

1 - A fizet  fél felhatalmazó levele alapján 
4 – Váltóbeszedés 
5 – Csekkbeszedés 

Kérjük az alábbi követelésünk beszedését és fizetési számlánkon való jóváírását.

A kedvezményezett aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál  bejelentett módon)

A megbízás kelte A kedvezményezett  számláját vezet
pénzforgalmi szolgáltató neve

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

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás) Devizanem ISO kódja Összeg

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

PF
N

Y
41

 –
1.

 p
él

dá
ny

<95>

Közlemény

A benyújtás 
indoka 
(l. túlold)

Bizonylatszám
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2. példány: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 fizet  fél felhatalmazó levele alapján 
4 – Váltóbeszedés 
5 – Csekkbeszedés 

 
A beszedési megbízás jogalapjára vagy összegszer ségére vonatkozó esetleges kérdéseire a 
kedvezményezett ad felvilágosítást.  

Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon).

A kedvezményezett aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte A kedvezményezett számláját vezet  
pénzforgalmi szolgáltató neve

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

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás)                                      Devizanem ISO kódja                  Összeg

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

PF
N

Y
41

 –
2.

 p
él

dá
ny

<95>

Közlemény

A benyújtás 
indoka 
(l. túlold)

Bizonylatszám
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3. példány: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. példány hátoldala: 
 

A túloldali „A benyújtás indoka” rovatba a következ  jelz számot kell beírni: 
 

1 - A fizet  fél felhatalmazó levele alapján 
4 – Váltóbeszedés 
5 – Csekkbeszedés 

Az alábbi beszedési megbízást nyújtottuk be a számlavezet  pénzforgalmi szolgáltatónkhoz

A kedvezményezett aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte A kedvezményezett  számláját vezet  
pénzforgalmi szolgáltató neve

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

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás) Devizanem ISO kódja                           Összeg

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

PF
N

Y
41

 –
3.

 p
él

dá
ny

<95>

Közlemény

A benyújtás 
indoka 
(l. túlold)

Bizonylatszám



4. számú minta

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisz telt

............................................................

............................................................

(szám la ve ze tõ neve és címe)

Meg bí zom/meg bíz zuk Önö ket az alább meg je lölt fi ze té si szám lánk ter hé re az alább meg ne ve zett Ked vez mé nye zett
ál tal be nyúj tan dó be sze dé si meg bí zás(ok) tel je sí té sé re a kö vet ke zõk ben fog lalt fel té te lek kel:

Fi ze tõ fél szám la tu laj do nos meg ne ve -
zé se:

Fel ha tal ma zás sal érin tett fi ze té si
szám lá já nak pénz for gal mi jel zõ-
szá ma:

Ked vez mé nye zett neve:

Ked vez mé nye zett fi ze té si szám lá já -
nak pénz for gal mi jel zõ szá ma:

A fel ha tal ma zás idõ tar ta ma: ... év ........ hó ... nap tól ...  év ............ hó ...  napig*

vissza vo ná sig*

a) a be sze dé si meg bí zás hoz ok ira tot nem kell csa tol ni*

b) a be sze dé si meg bí zás hoz a kö vet ke zõ oki ra to(ka)t kell csa tol ni*:

  az ok irat(ok) meg ne ve zé se ...........................................................

To váb bi fel té te lek*: a) nem ke rül nek meg ha tá ro zás ra
b) be sze dé si meg bí zá son kén ti fel sõ ér ték ha tár a tel je sí tés pénz ne mé tõl füg gõ en:

............ Ft

............ de vi za nem ISO kód ja*
c) be nyúj tá si gya ko ri ság: ............... (pl. napi, havi, évi)
d) fe de zet hi ány ese tén a sor ba ál lí tás idõ tar ta ma leg fel jebb ............. nap
e) fel ha tal ma zás csak a Ked vez mé nye zett írás be li hoz zá já ru lá sá val von ha tó vissza

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

............................................................
Fi ze tõ fél szám la tu laj do nos

* nem kí vánt rész tör len dõ
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5. számú minta

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE,
A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE
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1.     Fizet  fél adatai 
Fizet  fél neve: 
�������������������������������� 
Fizetési számla pénzforgalmi jelz száma: 
��������-��������-�������� 
 
2.          Kedvezményezett adatai 
Kedvezményezett (közszolgáltató, díjbeszed , biztosító, eladó, stb.) neve: 
�������������������������������� 
Kedvezményezett azonosítója: 
������������� 
 

3 Kedvezményezettel szez déses viszonyban lév  személy (a továbbiakban: szerz d  fél) 
adatai 

Szerz d  fél (el fizet , biztosított, vásárló, stb.) neve: 
�������������������������������� 
Szerz d  fél címe: 
�������������������������������� 
Szerz d  fél (vagy szerz dés) azonosítója a kedvezményezettnél: 
������������������������ 
 
4.     Teljesítés adatai 
Érvényesség kezdete: � � � �-� �-� � vége: � � � �-� �-� � 
Teljesítés fels  értékhatára: ���������� 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.  



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS
MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE címû nyomtatvány kitöltésével a fizetõ fél felhatalmazza számlavezetõ pénzfor-
galmi szolgáltatóját, hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt fizetési számláról fizetéseket teljesítsen.

A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazás kezdeményezhetõ, valamint létezõ felhatalmazás módosítható vagy meg-
szüntethetõ.

I. Felhatalmazás kezdeményezése

A felhatalmazást adó fizetõ félnek az 1-tõl 5-ig terjedõ számozással jelölt adatcsoportokat kell kitöltenie a rendelkezé-
sére álló számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. szerzõdésen) szereplõ adatok felhasználásával írógéppel, vagy nyom-
tatott 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 jelzõ-

száma” 2-szer 8, vagy 3-szor 8 számjegy hosszan. Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 jelet, akkor rövidíteni szük-
séges 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 szolgálta-
tásból 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 tarto-
zását a fizetõ fél kívánja kiegyenlíteni.

A „Szerzõdõ fél címe” mezõ pontos megadása a szerzõdõ fél egyértelmû azonosítása érdekében szükséges. Amennyi-
ben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendõ hely, úgy ésszerû rövidítések alkalmazandók.
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Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 
elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges id pontjáról, illetve elutasításáról és 
annak okáról a kedvezményezett l a számlavezet m és a szerz d  fél kap értesítést. 
Hozzájárulok �, 
Nem járulok hozzá �,  
hogy a számlavezet m a teljesítés fels  értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet.  
 
 
Kelt:� � � � év � � hó � � nap Kelt:� � � � év � � hó � � nap 
 
            ________________________ ________________________ 
                  Fizet  fél aláírása Átvev  hivatalos aláírása 
 

PFNY31 
Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon! 



A „Szerzõdõ fél (vagy szerzõdés) azonosítója a kedvezményezettnél” mezõbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a fi-
zetõ 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 felhatalma-
zás visszavonásig érvényes, akkor a „vége:” mezõt követõ négyzetek áthúzásával kell ezt jelezni. Az „Érvényesség kez-
dete” azt jelenti, hogy a fizetõ fél ettõl a dátumtól biztosítja a kedvezményezett számára azt a lehetõséget, hogy a számlá-
ját 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 pénzfor-
galmi 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 felhatal-

mazáson 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 ér-
vényes 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 töl-
tendõk ki:

4. Teljesítés adatai
A felhatalmazás érvényességének változtatása esetén az „Érvényesség kezdete:” után található négyzetekbe a módo-

sítás 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 négyze-
tek 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 áthúz-
zák 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
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Igazolás a csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról - Felhatalmazás csoportos beszedési megbízások teljesítésére

PFNY 31/A

Számlatulajdonos neve:
Pénzforgalmi jelz szám:

Teljesítés els  id pontja:

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 id pontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosult kedvezményezett l a 
számlavezet m és a szerz d  fél kap értesítést. 
      Hozzájárulok /      Nem járulok hozzá, hogy fent nevezett pénzforgalmi szolgáltató a teljesítés fels  értékhatáról tájékoztassa a kedvezményezettet.

Kelt:
Fizetési számlatulajdonos aláírása

Kiállítás dátuma:

Kiállító pénzforgalmi 
szolgáltató (fiók) kódja:

Pénzforgalmi szolgáltató 
(fiók) neve:

A …………………………. pénzforgalmi szolgáltató nevében igazoljuk, hogy a kiállítás id pontjában ……..…………………………….. nev  ügyfelünk a fenti felhatalmazásokkal rendelkezett.

Lapszám:       / Aláírás

Kedvezményezett neve: Kedvezményezett azonosítója:

Szerz d  fél neve: Szerz d  fél címe:

Szerz d  fél azonosítója: Teljesítés fels  értékhatára: Ft.          Érvényesség vége:

1

Pé
nz

fo
rg

al
m

i s
zo

lg
ál

ta
tó

 tö
lti

 k
i

Megjelölt kedvezményezettek: 1 2 3 4 5

Kedvezményezett neve: Kedvezményezett azonosítója:

Szerz d  fél neve: Szerz d  fél címe:

Szerz d  fél azonosítója: Teljesítés fels  értékhatára: Ft.          Érvényesség vége:

3

Kedvezményezett neve: Kedvezményezett azonosítója:

Szerz d  fél neve: Szerz d  fél címe:

Szerz d  fél azonosítója: Teljesítés fels  értékhatára: Ft.          Érvényesség vége:

4

Kedvezményezett neve: Kedvezményezett azonosítója:

Szerz d  fél neve: Szerz d  fél címe:

Szerz d  fél azonosítója: Teljesítés fels  értékhatára: Ft.          Érvényesség vége:

5

Kedvezményezett neve: Kedvezményezett azonosítója:

Szerz d  fél neve: Szerz d  fél címe:

Szerz d  fél azonosítója: Teljesítés fels  értékhatára: Ft.          Érvényesség vége:

2

 

hátoldal: 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  a PFNY30/A "Igazolás a csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról - Felhatalmazás csoportos beszedési megbízások 
teljesítésére" elnevezés  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 jelz száma: Ezekbe a rovatokba kell a másik (új) pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla pénzforgalmi 
jelz számát és ezen számla tulajdonosának nevét beírni.

Teljesítés els  id pontja: itt megadhatja azt a dátumot, amelyt l az új felhatalmazások életbe lépnek. A dátum valamennyi megjelölt felhatalmazásra 
vonatkozik.

Megjelölt kedvezményezettek: A nyomtatvány föls  részében az igazolást kiállító pénzforgalmi szolgáltató az Ön legfeljebb öt felhatalmazását listázta ki. 
Minden felhatalmazáshoz tartozik egy sorszám (1-t l 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 el tti négyzet el tti "X" jellel rendelkezhet arról, hogy a megjelölt pénzforgalmi szolgáltató a teljesítés 
fels  értékhatáráról értesítheti-e a kedvezményezettet, vagy sem.

 



7. számú minta
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1. példány 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kedvezményezett aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte A kedvezményezett  számláját vezet  
pénzforgalmi szolgáltató neve

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Határid s beszedési megbízás

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás)                                                     Összeg (forintra kerekítve)

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

Ft

PF
N

Y
51

 –
1.

 p
él

dá
ny

<96>

Közlemény

A kifogásolási határid  utolsó napja Bizonylatszám

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kedvezményezett aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte A kedvezményezett számláját vezet  
pénzforgalmi szolgáltató neve

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Határid s beszedési megbízás

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás)                                                     Összeg (forintra kerekítve)

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

Ft

PF
N

Y
51

 –
2.

 p
él

dá
ny

<96>

Közlemény

A kifogásolási határid  utolsó napja Bizonylatszám

Az alábbi határid s beszedési megbízást nyújtottuk be a számlavezet  pénzforgalmi szolgáltatónkhoz: 
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3. példány 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. példány hátoldala: 
 

Értesítjük önöket, hogy a csatolt okmányokon alapuló követelésünk érvényesítésére 
egyidej leg határid s beszedési megbízást nyújtottunk be a számlánkat vezet  
pénzforgalmi szolgáltatóhoz az Önök fizetési számlája terhére.   

 
Csatolva …… db okmány. 

A kedvezményezett aláírása 
(a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon)

A megbízás kelte A kedvezményezett  számláját vezet  
pénzforgalmi szolgáltató neve

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzen! Határid s beszedési megbízás

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett pénzforgalmi jelz száma

(folytatás)                                                     Összeg (forintra kerekítve)

A fizet  fél pénzforgalmi jelz száma

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

XXX

A fizet  fél neve

Ft

PF
N

Y
51

 –
3.

 p
él

dá
ny

<96>

Közlemény

A kifogásolási határid  utolsó napja Bizonylatszám

Értesítés (Az értesítés szövege a túloldalon).



A Magyar Nemzeti Bank elnökének
19/2009. (VIII. 6.) MNB

rendelete

a fizetési rendszer mûködtetésére vonatkozó tárgyi,
technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági

követelményekrõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60. §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (a továb -
biakban: Hpt.) 3. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
fi ze té si rend szer mû köd te té se te vé keny sé get a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén vég zõ szer ve zet re (a to váb bi ak ban
e ren de let al kal ma zá sá ban: pénz for gal mi el szá mo ló ház)
ter jed ki.

(2) E ren de let nek a pénz for gal mi el szá mo ló ház ra vo nat -
ko zó sza bá lya it a Ma gyar Nem ze ti Bank ra (a to váb bi ak -
ban: MNB), mint or szá gos fi ze té si rend szert mû köd te tõ
szer ve zet re is meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

(3) A ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té se a
 fizetési rend szer mû köd te té sé nek a fel té te le. A ren de let -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét az MNB fel vi gyá -
zá si és jegy ban ki el len õr zé si te vé keny sé ge ke re té ben el -
len õr zi.

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ak ció terv: a krí zis hely zet re való fel ké szü lé si fel té te -

le ket, a krí zis hely zet re vo nat ko zó vá lasz lé pé se ket, al ter -
na tív, il let ve vissza ál lí tá si és el len õr zõ el já rá so kat tar tal -
ma zó, rend sze re sen ak tu a li zá lan dó terv;

b) biz ton ság: a pénz for gal mi el szá mo ló ház mû kö dé sé -
nek za var ta lan ál la po ta, amely ben a fi ze té si rend szer mû -
köd te té se fo lya ma to san, kor lá to zá sok tól men te sen vé gez -
he tõ;

c) biz ton sá gi koc ká zat: a rend kí vü li ese mé nyek bõl
 eredõ ká rok ve szé lye (mér té ke a rend kí vü li ese mé nyek be -
kö vet ke zé si va ló szí nû sé gé nek és a be kö vet ke zés kor vár -
ha tó an ke let ke zõ ká rok nagy sá gá nak függ vé nye);

d) biz ton sá gi te vé keny ség: azon ter ve zé si, szer ve zé si,
irá nyí tá si, vég re haj tá si és el len õr zé si fel té te lek rõl való
 intézményes gon dos ko dás, amely a pénz for gal mi el szá -
mo ló ház sa ját tu laj do nú esz kö ze i nek, más fon tos ér té ke i -
nek, ér de ke i nek, a mun ka vál la lók sze mé lyi tu laj do ná nak
és sze mé lyes biz ton sá gá nak vé del mét, to váb bá a pénz for -

gal mi el szá mo ló ház te rü le tén a rend kí vü li ese mé nyek és
krí zis hely ze tek meg elõ zé sét, il let ve el há rí tá sát szol gál ják;

e) biz ton ság po li ti ka: azon el vek, kö ve tel mé nyek, el vá -
rá sok összes sé ge, ame lyek ér vé nye sí té sét a pénz for gal mi
el szá mo ló ház szük sé ges nek tart ja a biz ton ság fenn tar tá sa
ér de ké ben;

f) elekt ro ni kai vé de lem: a biz ton sá gi te vé keny ség vég -
zé sét tá mo ga tó elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend sze rek
összes sé ge;

g) elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend szer: elekt ro ni kus
jel zõ- vagy képi meg fi gye lõ rend szer, il let ve egyéb, jel és
kép to váb bí tá sát le he tõ vé tevõ, fény- és/vagy hang jel zést
adó, be lé pé si jo gok au to ma ti zált ke ze lé sét biz to sí tó elekt -
ro ni kus be ren de zé sek, mû sza ki meg ol dá sok összes sé ge;

h) krí zis hely zet: be kö vet ke zett rend kí vü li ese mény
nyo mán ki ala kult, a szo ká sos napi te vé keny ség tõl el té rõ,
azon na li el já rást igény lõ hely zet;

i) me cha ni kai-fi zi kai vé de lem: a pénz for gal mi el szá -
mo ló ház el he lye zé sé re szol gá ló épü let (épü let rész), va la -
mint a vé den dõ he lyi sé gek il le ték te len be ha to lás el le ni
 fokozott vé del mét, a vé den dõ ér té kek biz ton sá gos tá ro lá -
sá nak ki ala kí tá sát szol gá ló épí té sze ti-mû sza ki kö ve tel mé -
nyek és esz kö zök;

j) rend kí vü li ese mény: mind azon em be ri ma ga tar tá sok,
ter mé sze ti vagy tech ni kai ere de tû ese mé nyek, ame lyek
a pénz for gal mi el szá mo ló ház lé nye ges erõ for rá sa i nak,
rend sze re i nek hi bá ját, ká ro so dá sát, mû kö dé sük meg szû -
né sét okoz va fe nye ge tést je lent het nek vagy je len te nek a
pénz for gal mi el szá mo ló ház biz ton sá gá ra, ma guk ban hor -
doz zák sze mé lyek éle té nek, tes ti ép sé gé nek vagy egész sé -
gé nek ve szé lyez te té sét vagy va gyo ni kár ke let ke zé sé nek
a le he tõ sé gét, vagy ame lyek kö vet kez té ben az élet ben,
 testi ép ség ben vagy egész ség ben ká ro so dás vagy va gyo ni
kár kö vet ke zik be;

k) üz let me net foly to nos sá gi terv: a krí zis hely zet ke ze -
lé sé re szol gá ló ak ció ter vek rend sze re;

l) vé den dõ he lyi ség: a pénz for gal mi el szá mo ló ház min -
den olyan he lyi sé ge, ahol a fi ze té si rend szer mû köd te té sét
vég zõ in for ma ti kai rend szer üze mel, to váb bá min den
olyan – a pénz for gal mi el szá mo ló ház ál tal a ti tok vé de lem
szem pont já ból fon tos nak mi nõ sí tett – he lyi ség, ahol üz le ti
vagy bank tit kot vagy fi ze té si tit kot, il let ve sze mé lyes ada -
to kat tar tal ma zó ira to kat, adat hor do zó kat tá rol nak, vagy
üz le ti vagy bank ti tok nak vagy fi ze té si ti tok nak mi nõ sü lõ,
il let ve sze mé lyes ada to kat dol goz nak fel vagy ke zel nek.

A FIZETÉSI RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK
TÁRGYI, TECHNIKAI FELTÉTELEI

3. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház csak olyan épü let ben
vagy épü let rész ben mû köd het,

a) amely a pénz for gal mi el szá mo ló ház sa ját tu laj do ná -
ban áll, vagy
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b) ame lyet a pénz for gal mi el szá mo ló ház ha tá ro zat lan
idõ tar ta mú, a bér be adót leg alább egy éves fel mon dá si idõ
biz to sí tá sá ra kö te le zõ szer zõ dés sel bé rel.

(2) A fi ze té si rend szer mû köd te té sét vég zõ in for ma ti kai
rend sze rek, va la mint fi ze té si rend szer mû kö dé sé nek za -
var ta lan sá gát biz to sí tó egyéb esz kö zök fo lya ma tos áram -
el lá tá sa ér de ké ben a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak tar ta -
lék áram for rás sal kell ren del kez nie.

(3) A fi ze té si rend szer mû köd te té sé hez szük sé ges üze -
net köz ve tí tés fo lya ma tos sá ga ér de ké ben a pénz for gal mi
el szá mo ló ház nak biz to sí ta nia kell

a) leg alább két füg get len táv köz lé si csa tor na ren del ke -
zés re ál lá sát, ha a pénz for gal mi el szá mo ló ház áll szer zõ dé -
ses jog vi szony ban a te le kom mu ni ká ci ós szol gál ta tók kal,

b) leg alább két füg get len csat la ko zá si le he tõ sé get, ha
a táv köz lé si szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ról a pénz for -
gal mi el szá mo ló ház ügy fe lei gon dos kod nak.

A FIZETÉSI RENDSZER MÛKÖDTETÉSÉNEK
BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

Személyi biztonsági feltételek

4. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak – a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – biz ton sá gi szer ve ze tet kell
mû köd tet nie vagy biz ton sá gért fe le lõs sze mélyt kell al kal -
maz nia.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak nem kell bizton -
sági szer ve ze tet mû köd tet nie vagy biz ton sá gért fe le lõs
sze mélyt al kal maz nia, amennyi ben a biz ton sá gi te vé keny -
ség tel jes kö ré nek vég zé sé re a sze mély- és va gyon vé del -
mi, va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról
szó ló 2005. évi CXXXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó gaz -
da sá gi tár sa sá got, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zót bíz meg.

(3) A biz ton sá gi szer ve zet ve ze tõ jé vé az ne vez he tõ ki
vagy a biz ton sá gá ért fe le lõs sze mély az le het, aki

a) a pénz for gal mi el szá mo ló ház zal mun ka vi szony ban áll,

b) rend õr tisz ti vagy ka to nai fõ is ko lai vagy egye te mi
vég zett ség gel, il let ve egyéb egye te mi vagy fõ is ko lai és
fel sõ fo kú biz ton sá gi szak ké pe sí tést nyúj tó vég zett ség gel,
és

c) leg alább há rom éves biz ton sá gi, vé del mi te rü le ten
szer zett ve ze tõi gya kor lat tal

ren del ke zik.

(4) A biz ton sá gi szer ve zet ve ze tõ je vég zi a biz ton sá gi
szer ve zet szak mai irá nyí tá sát. A biz ton sá gi szer ve zet vagy 
a biz ton sá gért fe le lõs sze mély fel ada tai a kö vet ke zõk:

a) el lát ja a biz ton sá gi te vé keny ség kö ré be tar to zó fel -
ada to kat,

b) vég zi, il le tõ leg szer ve zi és fel ügye li a munkavál -
lalók tá ma dás vagy egyéb vész hely zet ese tén kö ve ten dõ
ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó ok ta tást,

c) elem zé se ket vé gez, és ja vas la to kat tesz a meg fe le lõ
vé del mi in téz ke dé sek re és a biz ton ság gal össze füg gõ
 szabályokra,

d) fe le lõs a biz ton ság po li ti ka és a biz ton sá gi sza bály zat 
szak mai tar tal má ért, ak tu a li zá lá sá ért,

e) el len õr zi a biz ton sá gi elõ írá sok vég re haj tá sát.

(5) A biz ton sá gi szer ve zet ve ze tõ je vagy a biz ton sá gért
fe le lõs sze mély a pénz for gal mi el szá mo ló ház elsõ szá mú
ve ze tõ jé nek köz vet len irá nyí tá sa alatt vég zi tevékeny -
ségét.

Tárgyi biztonsági feltételek

5. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak a biz ton ság tár gyi
fel té te le it a te vé keny sé gé hez kap cso ló dó biz ton sá gi koc -
ká za tok fel mé ré se alap ján, azok kal ará nyos mó don és a
 vagyonbiztosításhoz szük sé ges kö ve tel mé nyek fi gye lem -
be vé te lé vel kell meg te rem te nie.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak a biz ton ság gal
kap cso la tos min den in for má ci ót, tényt, meg ol dást és ada -
tot, ide ért ve a biz ton ság cél já ból meg te rem tett tár gyi, tech -
ni kai fel té te le ket és ezek mû sza ki do ku men tu ma it is, üz le ti 
ti tok ként kell ke zel nie.

6. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház a biz ton sá gi sza bály -
za tá ban fog lal tak alap ján – a (2) és (3) be kez dés ben fog -
laltak fi gye lem be vé te lé vel – kö te les gon dos kod ni az el he -
lye zé sé re szol gá ló épü let (épü let rész) és vé den dõ he lyi sé -
gek me cha ni kai-fi zi kai vé del mé rõl.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház el he lye zé sé re szol -
gáló épü let nek (épü let rész nek), füg get le nül at tól, hogy az
a pénz for gal mi el szá mo ló ház ki zá ró la gos hasz ná la tá ban
áll-e, a kül sõ ha tá ro ló fe lü le tek te kin te té ben meg kell fe lel -
nie a Ma gyar Biz to sí tók Szö vet sé ge (a to váb bi ak ban:
MABISZ) ál tal köz zé tett „Be tö ré ses lo pás- és rab lás biz to -
sí tás tech ni kai fel té te lei” címû aján lás ban meg ha tá ro zott
rész le ges me cha ni kai-fi zi kai vé de lem kö ve tel mé nye i nek.

(3) A vé den dõ he lyi sé gek ha tá ro ló fe lü le tei mi nõ sé gé -
nek meg kell fe lel nie a (2) be kez dés ben em lí tett aján lás ban 
meg ha tá ro zott tel jes körû me cha ni kai-fi zi kai vé de lem
 követelményeinek.
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7. §

(1) A vé den dõ he lyi sé ge ket a me cha ni kai-fi zi kai vé del -
men túl me nõ en elekt ro ni kai vé de lem mel is el kell lát ni.

(2) Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend sze re ket csak
a) a biz ton sá gi szer ve zet ve ze tõ je, a biz ton sá gért fe le -

lõs sze mély, il let ve a pénz for gal mi el szá mo ló ház szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott sze mély
ál tal jó vá ha gyott terv alap ján le het te le pí te ni,

b) a kü lön jog sza bály ban elõ írt szak vizs gá val ren del -
ke zõ sze mély ter vez het, te le pít het és tart hat kar ban.

(3) Az elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend sze rek prog ra -
mo zá sá hoz és a ke ze lõi jo go sult ság ki adá sá hoz szük sé ges
kó dok nak a biz ton sá gi szer ve zet ve ze tõ jé nél, a bizton -
ságért fe le lõs sze mély nél vagy az ál ta luk írás ban fel ha tal -
ma zott sze mély nél, il let ve a pénz for gal mi el szá mo ló ház
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott sze -
mély nél ren del ke zés re kell áll nia, a biz ton sá gos õr zés és
a hoz zá fé ré si jo go sult ság sza bá lyo zá sa mel lett.

(4) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak au to ma ti kus táv -
jel zés to váb bí tá sá ra al kal mas össze köt te tés ki épí té sé rõl és
fo lya ma tos mû köd te té sé rõl kell gon dos kod nia az elekt ro -
ni kus va gyon vé del mi rend sze rek köz pont ja és va la mely
táv fel ügye le ti szol gál ta tást nyúj tó va gyon vé del mi tár sa -
ság fo ga dó köz pont ja kö zött.

8. §

(1) A me cha ni kai-fi zi kai, il let ve elekt ro ni kai vé de lem
ki ala kí tá sá ra csak az Eu ró pai Uni ó ban el fo ga dott mi nõ sí tõ 
szer ve zet, vagy a MABISZ ál tal ki adott biz ton ság tech ni -
kai meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal ren del ke zõ esz kö zö ket
le het al kal maz ni.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház ki zá ró la gos hasz ná la -
tá ban lévõ épü let ben, il let ve épü let rész ben üze me lõ vé -
den dõ he lyi ség me cha ni kai-fi zi kai és elekt ro ni kai vé del -
mét be kell il lesz te ni az épü let egé szé nek, il let ve az épü let -
rész nek a vé del mi rend sze ré be.

9. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak
a) a mû kö dé sét biz to sí tó, a napi te en dõk el lá tá sá hoz

már nem szük sé ges ira to kat, adat hor do zó kat (szá mí tó gé -
pes prog ra mok biz ton sá gi má so la ta, ar chi vált ada tok, biz -
ton sá gi men té sek stb.) zár ha tó és leg alább 30 per ces tûz -
állóságú el kü lö ní tett he lyi ség ben kell tá rol nia,

b) az ira tok és adat hor do zók egy má sik pél dá nyát zár -
ha tó és leg alább 30 per ces tûz ál ló sá gú, az a) pont ban
 említettõl kü lön bö zõ, el kü lö ní tett he lyi ség ben kell õriz nie.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak irat ke ze lé si sza -
bály zat ban kell meg ha tá roz nia azok nak az ira tok nak és

adat hor do zók nak a kö rét, ame lyek tá ro lá sá ról és õr zé sé rõl
az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell gon dos kod nia.

10. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak a mû kö dés szem -
pont já ból stra té gi ai fon tos sá gú nak mi nõ sí tett épü let ben, il let -
ve épü let rész ben 24 órás õr szol gá la tot kell biz to sí ta nia.

(2) Az õr szol gá la tot el lá tó sze mély szol gá la ti he lyét a
he lyi adott sá gok és a pénz for gal mi el szá mo ló ház biz ton -
ság po li ti ká ja alap ján kell meg ha tá roz ni. Gon dos kod ni kell 
ar ról, hogy az õr szol gá la tot el lá tó sze mély szük ség ese tén
a tû zol tó sá got táv jel zés sel vagy táv köz lé si vo na lon ke -
resz tül, il let ve a rend õr sé get táv köz lé si vo na lon ke resz tül
ha la dék ta la nul ér te sít hes se.

(3) Ha a pénz for gal mi el szá mo ló ház ál tal stra té gi ai fon -
tos sá gú nak mi nõ sí tett épü let rész olyan épü let ben talál -
ható, amely épü let tu laj do no sa vagy üze mel te tõ je az egész
épü let re vo nat ko zó an a ren de let ben fog lal tak nak meg fe le -
lõ en biz to sít ja az õr szol gá la tot, ak kor nem szük sé ges
 külön õr szol gá lat ról gon dos kod ni.

ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁG

11. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak olyan – a le het sé -
ges, a biz ton sá got fe nye ge tõ rend kí vü li ese mé nyek ben
 realizálódó biz ton sá gi koc ká za tok tel jes kö ré nek fel mé ré -
sén és elem zé sén ala pu ló – tesz telt üz let me net foly to nos -
sá gi terv vel kell ren del kez nie, amely az in téz ke dés re jo go -
sult, fe le lõs sze mé lyek meg ne ve zé sé vel rész le tes ak ció ter -
ve ket tar tal maz a rend kí vü li ese mény be kö vet kez te kor
a biz ton ság le he tõ leg gyor sabb hely re ál lí tá sá ra, il let ve
a fo lya ma tos üz let me net biz to sí tá sá val a fi ze té si rend szer
mû köd te té sé nek krí zis hely zet ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

(2) Az üz let me net foly to nos sá gi terv ben meg kell ha tá -
roz ni, hogy fi ze té si rend szer mû köd te té sé nek krí zis hely -
zet ben tör té nõ foly ta tá sát biz to sí tó erõ for rá sok, rend sze -
rek egé szét, il let ve egyes ele me it, il le tõ leg az üz let me net
foly to nos sá gát szol gá ló ak ció ter ve ket mi lyen teszt kör nye -
zet ben és mi lyen gya ko ri ság gal kell tesz tel ni, va la mint
hogy ho gyan kell gon dos kod ni az ak ció ter vek rend sze res,
sza bá lyo zott ke re tek kö zött foly ta tott ak tu a li zá lá sá ról.

BIZTONSÁGPOLITIKA, BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

12. §

(1) A fi ze té si rend szer biz ton sá gos mû köd te té se ér de ké -
ben a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak meg kell ha tá roz nia
a biz ton ság po li ti ká ját és a biz ton ság fel té te le i re vo nat ko zó 
el ve ket.
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(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak a biz ton ság po li ti -
ká ja alap ján, a biz ton sá gi koc ká za to kat és azok vál to zá sa it
fi gye lem be vevõ, rész le tes vé del mi in téz ke dé se ket tar tal -
ma zó biz ton sá gi sza bály zat tal kell ren del kez nie.

(3) A biz ton sá gi sza bály zat nak a kö vet ke zõ ket kell tar -
tal maz nia:

a) a biz ton sá gi szer ve zet vagy a biz ton sá gért fe le lõs
sze mély fel ada tai, ha tás kö re,

b) a biz ton ság tár gyi fel té te le i nek meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges anya gok, esz kö zök, be ren de zé sek, el já rá sok,
tech ni ka, az al kal ma zan dó mû sza ki spe ci fi ká ció (aján lás,
szab vány, il le tõ leg mû sza ki en ge dély) fel tün te té sé vel
együtt, és a vé de lem for mái sze rin ti cso por to sí tás ban,

c) a stra té gi ai fon tos sá gú nak mi nõ sí tett épü let (épü let -
ré szek) köre,

d) a vé den dõ he lyi sé gek köre,
e) a rend kí vü li ese mé nyek ke ze lé sé nek ál ta lá nos és

spe ci á lis sza bá lyai,
f) a mun ka vál la lók szá má ra meg ha tá ro zott, a biz ton sá -

gért való ál ta lá nos és spe ci á lis fe le lõs sé gi rend,
g) a mun ka vál la lók ra vo nat ko zó sze mé lyi vé del mi

 intézkedések, ki emel ve a fo ko zott ve szély nek ki tett mun -
ka kö rök (sze mé lyek) vé del mét,

h) a mun ka vál la lók biz ton sá gi ok ta tá sá nak rend je.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) Ez a ren de let 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti az el szá mo lás for ga lom le bo nyo lí tá -
sá ra vo nat ko zó tár gyi, tech ni kai, biz ton sá gi és üz let me net
foly to nos sá gi kö ve tel mé nyek rõl szó ló 23/2005. (XI. 23.)
MNB ren de let. 

(3) Je len § 2009. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
20/2009. (VIII. 6.) MNB

ren de le te

a fi ze té si rend szer mû köd te té sét vég zõ szer ve ze tek
üz let sza bály za tá ra és sza bály za ta i ra vo nat ko zó

követelményekrõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény (a továb -
biakban: Hpt.) 3. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
fi ze té si rend szer mû köd te té se te vé keny sé get a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén vég zõ szer ve zet re (a to váb bi ak ban e 
ren de let al kal ma zá sá ban: pénz for gal mi el szá mo ló ház) ter -
jed ki.

(2) E ren de let nek a pénz for gal mi el szá mo ló ház ra vo nat -
ko zó sza bá lya it a Ma gyar Nem ze ti Bank ra (a to váb bi ak -
ban: MNB) mint or szá gos fi ze té si rend szert mû köd te tõ
szer ve zet re is meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

(3) A ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té se a fi -
ze té si rend szer mû köd te té sé nek a fel té te le. A ren de let ben
fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét az MNB fel vi gyá zá si és
jegy ban ki el len õr zé si te vé keny sé ge ke re té ben el len õr zi.

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) fi ze té si rend szer: a pénz for gal mi el szá mo ló ház, – ha
az nem azo nos a pénz for gal mi el szá mo ló ház zal – a tel je sí -
tõ fél, va la mint a részt ve võk és – ha van nak ilye nek – a
köz vet len be nyúj tók kö zöt ti meg ál la po dá son ala pu ló, az
egy más kö zöt ti fi ze té si mû ve le tek el szá mo lá sa cél já ból
lét re jött együtt mû kö dé si for ma;

b) együtt mû kö dõ fe lek: a pénz for gal mi el szá mo ló ház, a
részt ve võk, – ha van nak ilye nek – a köz vet len be nyúj tók
és – ha az nem azo nos a pénz for gal mi el szá mo ló ház zal – a
tel je sí tõ fél;

c) köz vet len be nyúj tó: a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak
az a részt ve võ nek nem mi nõ sü lõ ügy fe le, amely egy köz -
vet len részt ve võ fel ha tal ma zá sa alap ján, ki zá ró lag sa ját
gaz dál ko dá sá val össze füg gõ fi ze té si meg bí zá so kat a pénz -
for gal mi el szá mo ló ház nak köz vet le nül nyújt be, és
amellyel a köz vet len részt ve võ szá mol el;

d) mû kö dé si koc ká zat: an nak a koc ká za ta, hogy nem
várt vesz te ség ke let ke zik a bel sõ fo lya ma tok, a hasz nált
in for ma ti kai rend sze rek hi bás vagy elég te len vol ta, em be ri 
ma ga tar tás, vagy az igaz ga tó ság vagy a fel ügye lõ bi zott -
ság ve ze tõi és tag jai, vagy a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek ál tal
el kö ve tett hiba mi att;

e) pénz ügyi koc ká zat: az együtt mû kö dõ fe lek ál tal az el -
szá mo lá si rend szer mû kö dé sé vel össze füg gés ben vi selt hi -
tel- és lik vi di tá si koc ká zat;

f) rend kí vü li hely zet: olyan kü lön le ges el já rást igény lõ
hely zet, mely nek so rán a fi ze té si rend szer mû köd te té sé nek 
fo lya ma ta az üz let sza bály zat ban fog lal tak tól el té rõ;
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g) részt ve võ: a pénz for gal mi el szá mo ló ház ál tal mû köd -
te tett fi ze té si rend szer tag ja, amely a sa ját és ügy fe lei fi ze -
té si meg bí zá sa it to váb bít ja, il le tõ leg fo gad ja,

ga) köz vet len részt ve võ: az a rend szer tag, amely a sa ját
és ügy fe lei fi ze té si mû ve le te i bõl szár ma zó kö ve te lé sét, il -
le tõ leg tar to zá sát a tel je sí tõ fél ál tal ve ze tett fi ze té si szám -
lá ján a töb bi köz vet len részt ve võ fi ze té si szám lá já val vagy 
egy köz pon ti tech ni kai szám lá val szem ben ren de zi,

gb) köz ve tett részt ve võ: az a rend szer tag, amely a sa ját
és ügy fe lei fi ze té si mû ve le te i bõl szár ma zó kö ve te lé sét, il -
le tõ leg tar to zá sát egy köz vet len részt ve võ nél mint le ve le -
zõ hi tel in té zet nél ve ze tett fi ze té si szám lá ján ren de zi, a
pénz for gal mi el szá mo ló ház a köz ve tett részt ve võ fi ze té si
for gal mát e köz vet len részt ve võ fi ze té si szám lá já nak ter -
hé re, il le tõ leg ja vá ra szá mol ja el;

h) tel je sí tés: az el szá mo lá si rend szer részt ve või kö zöt ti
tar to zá sok és kö ve te lé sek ki egyen lí té se a tel je sí tõ fél nél
ve ze tett fi ze té si szám lá kon;

i) tel je sí tõ fél: az a szer ve zet, amely a részt ve võk fi ze té -
si szám lá já nak szám la ve ze tõ je ként biz to sít ja a fi ze té si
meg bí zá sok tel je sí té sét, il let ve – szük ség ese tén – a részt -
ve võk ré szé re hi telt nyújt a tel je sí tés meg könnyí té se ér de -
ké ben.

II. FEJEZET

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖTELEZÕ TARTALMI
ELEMEI

3. §

A pénz for gal mi el szá mo ló ház a fi ze té si rend szer mû -
köd te té sét sza bá lyo zó üz let sza bály za tá ban (a to váb bi ak -
ban: üz let sza bály zat) meg ha tá roz za a kö vet ke zõ ket:

a) a fi ze té si rend szer cél ját, alap el ve it, a fi ze té si rend -
szer mû kö dé sét sza bá lyo zó egyéb do ku men tu mo kat,

b) az együtt mû kö dõ fe le ket,
c) a fi ze té si rend szer ben az együtt mû kö dõ fe lek ál tal vi -

selt koc ká za to kat,
d) a csat la ko zás és a rész vé tel mód ját és fel té te le it,
e) az együtt mû kö dõ fe lek ál tal nyúj tan dó in for má ci ók

kö rét és az in for má ció nyúj tás fel té te le it,
f) a rész vé tel meg szün te té sé nek, szü ne tel te té sé nek

mód ját és fel té te le it,
g) a fi ze té si rend szer ben fel dol go zott fi ze té si meg bí zá -

sok és egyéb üze ne tek kül dé sé nek mód ját, és a fi ze té si
rend szer be való be fo ga dá sá nak kö ve tel mé nye it,

h) a tel je sí tés rend jét,
i) ha van ilyen, a biz to sí té kok ke ze lé sé nek és fel hasz ná -

lá sá nak, az eset le ges vesz te ség vi se lé sé nek sza bá lya it,
j) a rek la má ci ós ügy in té zés mód ját és ha tár ide jét,
k) a fe le lõs sé gi sza bá lyo kat, a fe le lõs ség kor lá to zá sá nak 

ese te it és a kár té rí tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
l) a fi ze té si rend szer mû kö dé si ide jét,
m) az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak rend jét,

n) az üz let sza bály zat köz zé té te lé re vo nat ko zó szabá -
lyokat.

Cé lok, alap el vek, a fi ze té si rend szer mû kö dé sét
sza bá lyo zó do ku men tu mok

4. §

(1) Az üz let sza bály zat ban a pénz for gal mi el szá mo ló ház 
meg ha tá roz za a fi ze té si rend szer cél ját, az el szá mo lás ra
ke rü lõ fi ze té si meg bí zá sok kö rét.

(2) Az üz let sza bály zat ban a pénz for gal mi el szá mo ló ház 
hi vat ko zik a fi ze té si rend szer mû kö dé se szem pont já ból lé -
nye ges jog sza bá lyok ra, meg ál la po dá sok ra és arra, hogy a
fi ze té si rend szer a ma gyar jog alap ján mû kö dik.

(3) Az üz let sza bály zat ban a pénz for gal mi el szá mo ló ház 
össze fog lal ja fi ze té si rend szer mû köd te té sé nek folya -
matát.

Az együtt mû kö dõ fe lek jo gai és kö te le zett sé gei

5. §

Az üz let sza bály zat ban a pénz for gal mi el szá mo ló ház
meg ha tá roz za az együtt mû kö dõ fe lek jo ga it és kö te le zett -
sé ge it. A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak és – ha az nem
azo nos a pénz for gal mi el szá mo ló ház zal – a tel je sí tõ fél nek 
a cég ne vét is fel kell tün tet ni az üz let sza bály zat ban.

Az együtt mû kö dõ fe lek ál tal vi selt koc ká za tok

6. §

A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za a fi ze té si rend szer ben az együtt mû kö dõ fe -
lek ál tal vi selt pénz ügyi és mû kö dé si koc ká za to kat, és
azok ke ze lé sé nek el já rá si rend jét.

A csat la ko zás és a rész vé tel mód ja és fel té te lei

7. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
meg ha tá roz za a fi ze té si rend szer hez részt ve võ ként tör té nõ 
csat la ko zás és a részt ve võ ként való rész vé tel fel té te le it.

(2) Az üz let sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni a részt ve -
võ ként való rész vé tel szint je it, és kü lönb sé get kell ten ni a
köz vet len részt ve võ és a köz ve tett részt ve võ kö zött, to váb -
bá – ha van ilyen – meg kell ha tá roz ni a köz vet len be nyúj tó 
jo ga it és kö te le zett sé ge it.
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(3) A rész vé tel egyes szint je i hez kap cso ló dó an az azo -
nos szint hez tar to zó részt ve võk kel szem ben azo nos mi ni -
má li san szük sé ges kö ve tel mé nye ket kell tá masz ta ni.

(4) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
meg ha tá roz za

a) a részt ve võ ként való rész vé tel fel té te le i nek tel je sü lé -
sé re vo nat ko zó idõ sza kon kén ti el len õr zés sza bá lya it,

b) a kö ve ten dõ el já rást ab ban az eset ben, ha a fi ze té si
rend szer va la mely részt ve võ je a fi ze té si rend szer ben való
rész vé tel fel té te le i nek már nem fe lel meg,

c) az üz let sza bály zat ban fog lal tak részt ve võk ál ta li
meg sze gé se ese tén al kal ma zan dó el já rást.

(5) A fi ze té si, il let ve ér ték pa pír-el szá mo lá si rend sze -
rek ben tör té nõ tel je sí tés vég le ges sé gé rõl szó ló 2003. évi
XXIII. tör vény sze rin ti ki je lölt rend szer ese té ben az üz let -
sza bály zat meg ha tá roz za a kül föl di szék hellyel ren del ke -
zõ in téz mény tá vo li hoz zá fé rés sel köz vet le nül vagy ma -
gyar or szá gi fi ók te le pe út ján a rend szer hez tör té nõ csat la -
ko zá sá nak fel té te le it.

Az együtt mû kö dõ fe lek ál tal nyúj tan dó in for má ci ók

8. §

A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za:

a) azon in for má ci ók kö rét, ame lye ket a részt ve võk és a
köz vet len be nyúj tók a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak
nyúj ta ni kö te le sek,

b) azon in for má ci ók kö rét, ame lye ket a pénz for gal mi el -
szá mo ló ház a részt ve võk nek és a köz vet len be nyúj tók nak
nyújt,

c) az a)–b) pont sze rin ti in for má ció nyúj tás mód ját, va la -
mint

d) azo kat a ha tár idõ ket, ame lye ken be lül a fi ze té si rend -
szer mû kö dé sét érin tõ in for má ci ót a részt ve võ és a köz vet -
len be nyúj tó a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak be je len te ni
kö te les, va la mint

e) azo kat a ha tár idõ ket, ame lye ken be lül a fi ze té si rend -
szer mû kö dé sét érin tõ in for má ci ót a pénz for gal mi el szá -
mo ló ház a részt ve võk nek és a köz vet len be nyúj tók nak
nyújt.

A rész vé tel meg szün te té se, szü ne tel te té se

9. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
is mer te ti a pénz for gal mi el szá mo ló ház tá jé koz ta tá si kö te -
le zett sé gét az MNB felé, amennyi ben va la mely részt ve võ
fi ze té si rend szer ben való rész vé te le meg szün te té sé nek,
szü ne tel te té sé nek fel té te lei fenn áll nak, va la mint meg ha tá -
roz za a részt ve võk fi ze té si rend szer ben való rész vé te le

meg szün te té sé nek, szü ne tel te té sé nek rend jét, fel té te le it,
idõ pont ját, jog kö vet kez mé nye it, va la mint a jog or vos la ti
le he tõ sé ge ket.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
ren del ke zik a szük sé ges in téz ke dé sek rõl arra az eset re, ha
bí ró ság vagy más in téz ke dés re jo go sult ha tó ság va la mely
részt ve võ el len fi ze tést kor lá to zó el já rást in dít.

(3) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
ren del ke zik a rész vé tel részt ve võk ál ta li fel füg gesz té sé -
nek, fel mon dá sá nak, va la mint a részt ve võk rész vé te li
szint jé nek meg vál toz ta tá sa ese tén kö ve ten dõ el já rás ról.

Az üze ne tek kül dé sé nek mód ja és be fo ga dá sá nak
kö ve tel mé nyei

10. §

A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za

a) a fi ze té si meg bí zá sok és egyéb üze ne tek tar tal mát és
for má ját, és azok hasz ná la tá nak fõbb sza bá lya it,

b) az adat át vi te li esz kö zök és az adat át vi te li mód sze rek
fõbb ele me it, és

c) a hi bás fi ze té si meg bí zá sok és egyéb hi bás üze ne tek
ese té ben kö ve ten dõ el já rá so kat.

A tel je sí tés rend je

11. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
meg ha tá roz za a tel je sí tés mód ját, gya ko ri sá gát, a ha tár idõ -
ket és a tel je sí tés vég le ges sé gé nek idõ pont ját.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
meg ha tá roz za az együtt mû kö dõ fe lek tel je sí tés sel kap cso -
la tos fel ada ta it.

(3) Ha tel je sí tõ fél ként nem a pénz for gal mi el szá mo ló -
ház jár el, és a pénz for gal mi el szá mo ló ház és a tel je sí tõ fél
egy más sal e tárgy ban szer zõ dést kö tött, az üz let sza bály zat
tar tal maz za a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak és a tel je sí tõ
fél nek a kö zöt tük lét re jött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada ta it.

Biz to sí té kok ke ze lé se és fel hasz ná lá sa,
vesz te ség vi se lés

12. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
meg ha tá roz za

a) a biz to sí ték kép zés sza bá lya it,
b) a biz to sí té kok ér té ke lé sé nek sza bá lya it,
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c) az el fo gad ha tó biz to sí té kok kö rét és mér té két,
d) a biz to sí té kok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it és vissza -

pót lá suk mód ját,
e) a biz to sí té kok kal nem fe de zett vesz te sé gek vi se lé sé -

nek sza bá lya it.

(2) Ha a tel je sí tés biz to sí té ka it nem a pénz for gal mi el -
szá mo ló ház ke ze li, az üz let sza bály zat tar tal maz za a pénz -
for gal mi el szá mo ló ház nak és a biz to sí té ko kat ke ze lõ fél -
nek a kö zöt tük lét re jött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada ta it.

A rek la má ci ós ügy in té zés mód ja és ha tár ide je

13. §

A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za a részt ve võk és a köz vet len be nyúj tók ál tal
te he tõ pa na szok ke ze lé sé re, el bí rá lá sá nak rend jé re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat és a pa na szok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
ami al kal man ként nem le het hosszabb, mint 15 mun ka nap.

Fe le lõs sé gi vi szo nyok, a fe le lõs ség kor lá to zá sa,
kár eny hí tés és kártérítés

14. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
ren del ke zik az együtt mû kö dõ fe lek fe le lõs sé gé re vo nat ko -
zó sza bá lyok ról.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
meg ha tá roz za az együtt mû kö dõ fe lek kár té rí té si és kár -
eny hí té si kö te le zett sé gé nek fel té te lé it és mód ját.

A fi ze té si rend szer mû kö dé si ideje

15. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban 
is mer te ti az éves el szá mo lás for gal mi nap tár meg ha tá ro zá -
sá nak és köz zé té te lé nek mód ját.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ré -
sze ként köz zé te szi a fi ze té si rend szer rész le tes üzemidõ-
 beosztásának le írá sát.

Az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak rendje

16. §

A pénz for gal mi el szá mo ló ház az üz let sza bály zat ban
meg ha tá roz za az üz let sza bály zat mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
ja vas lat köz vet len részt ve võk kel tör té nõ meg is mer te té sé -

nek mód ját, mely nek so rán éssze rû idõt kell biz to sí ta nia
ész re vé te le ik meg té te lé re. A vé le mé nye zé si ha tár idõ leg -
alább 5, át fo gó vagy nagy ter je del mû mó do sí tás ese tén 10,
de leg fel jebb 15 mun ka nap.

Az üz let sza bály zat köz zé té te le

17. §

Az üz let sza bály za tot és an nak mó do sí tá sát a pénz for -
gal mi el szá mo ló ház a Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló
2001. évi LVIII. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se, il let ve
a Hpt. 203. §-ának (1) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben kö te -
les köz zé ten ni.

III. FEJEZET

A PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÓHÁZAK
SZABÁLYZATAIRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

A rend kí vü li hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zó szabályzat

18. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház a rend kí vü li hely ze -
tek ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bály za tá ban meg ha tá roz za a
rend kí vü li hely ze tek faj tá it, kri té ri u ma it és a rend kí vü li
hely zet meg ál la pí tá sá nak és ki hir de té sé nek sza bá lya it.

(2) A rend kí vü li hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tá ban a pénz for gal mi el szá mo ló ház rög zí ti a rend kí -
vü li hely ze tek ese tén

a) al kal ma zan dó el já rá si ren det,

b) al kal ma zan dó dön té si jo go sult sá go kat,

c) az üz let sza bály zat ban le fek te tett sza bá lyok tól való
el té rés le he tõ sé gét,

d) a kap cso lat tar tás mód ját,

e) a kap cso lat tar tás ra szol gá ló köz pon ti te le fon szá mo -
kat, il let ve el ér he tõ sé ge ket.

(3) A rend kí vü li hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tá ra és a sza bály zat mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la tát 
a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak a köz vet len részt ve võk -
kel meg kell is mer tet nie, és éssze rû idõt kell biz to sí ta nia
ész re vé te le ik meg té te lé re. A vé le mé nye zé si ha tár idõ leg -
alább 5, át fo gó vagy nagy ter je del mû mó do sí tás ese tén 10,
de leg fel jebb 15 mun ka nap.

(4) A pénz for gal mi el szá mo ló ház rend kí vü li hely ze tek
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bály za tá nak, il le tõ leg e sza bály -
zat mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé hez az MNB fel vi gyá zá -
si te vé keny sé ge kö ré ben meg adott jó vá ha gyá sa szük sé ges.
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A díj sza bály zat

19. §

(1) A pénz for gal mi el szá mo ló ház díj sza bály za tá ban
meg ha tá roz za a csat la ko zá sért, a részt ve võ ként való rész -
vé te lért, a köz vet len be nyúj tá sért és a pénz for gal mi el szá -
mo ló ház szol gál ta tá sa i ért fel szá mí tott dí ja kat, ju ta lé ko kat, 
költ sé ge ket.

(2) A fi ze té si rend szer dí ja i ban, ju ta lé ka i ban, költ sé ge i -
ben csak a for ga lom nagy sá ga, a nyúj tott szol gál ta tás tar -
tal ma, a vá lasz tott táv köz lé si út alap ján le het kü lönb sé get
ten ni a részt ve võk kö zött.

(3) A pénz for gal mi el szá mo ló ház díj sza bály za tá nak, il -
le tõ leg a díj sza bály zat mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé hez
az MNB fel vi gyá zá si te vé keny sé ge kö ré ben meg adott jó -
vá ha gyá sa szük sé ges.

A sza bály za tok érin tet tek ré szé re való
ren del ke zés re bocsátása

20. §

(1) A rend kí vü li hely ze tek ke ze lé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tát és a díj sza bály za tát a pénz for gal mi el szá mo ló -

ház nak a fi ze té si rend szer hez csat la ko zott köz vet len részt -
ve võk, a köz vet len be nyúj tók és a tel je sí tõ fél ren del ke zé -
sé re kell bo csá ta nia.

(2) A pénz for gal mi el szá mo ló ház nak ké rés re ren del ke -
zés re kell bo csá ta nia a díj sza bály za tát az üz let sza bály zat
sze rint a fi ze té si rend szer hez köz vet len részt ve võ ként
vagy köz vet len be nyúj tó ként csat la koz ni jo go sul tak ré -
szére.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

(1) Ez a ren de let 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a hi tel in té ze ti el szá mo ló há zak üz let -
sza bály za tá ra és sza bály za ta i ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek rõl szó ló 11/2006. (VIII. 1.) MNB ren de let.

(3) Je len § 2009. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-

ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-

ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel

tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok

szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz

fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb

 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-

zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).

Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)

vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.

fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,

8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
Az EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 90 000 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 162 500 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 200 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 325 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 425 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 737 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ...................................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 101 250 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 178 750 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 365 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 477 500 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 812 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.

Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.

A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)

szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi

Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán

(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele

után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi

jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

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),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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