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IV. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek

Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság elnökének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete
a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti

jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(2) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus

nyilvántartások képezik.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ

tartalommal és formában a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet

részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által

meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész

3. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és

a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás

esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre

bocsátani.

4. § (1) Az adatszolgáltató

a) a napi jelentést a tárgyidõszakot követõ ötödik munkanap 9 óráig,

b) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap huszadik munkanapjáig,

c) az éves jelentést és a biztosításmatematikai statisztikai jelentést a tárgyévet követõ május 31-ig,

d) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló jelentést

da) a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõ

15 munkanapon belül,

db) a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves

jelentéssel egyidejûleg, a tárgynegyedévet követõ hónap huszadik munkanapjáig,

dc) az idõközi változások miatti törzsadatjelentést a változást követõ 15 munkanapon belül

köteles a Felügyelet részére megküldeni.
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(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti

változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgyévre

számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második negyedévére

vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.

5. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2011. üzleti évre vonatkozó éves és negyedéves jelentések esetében a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2011. december 31-én

hatályos elõírásai szerint kell eljárni.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

elnöke
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1. melléklet a 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK
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Táblakód Megnevezés Gyakoriság

Beküldési határidő 
(munkanapok száma a 

vonatkozási időhöz viszonyítva, 
illetve dátum)

Napi jelentés
70MP Elszámoló egységek árfolyama N 5

71MA Bevételek (befizetések) NÉ 20
71MB Pénztár hozama NÉ 20
71MC Működési tevékenység eredménye NÉ 20
71MD Szolgáltatási kiadások NÉ 20
71MEA Statisztikai adatok I. NÉ 20
71MEB Statisztikai adatok II. NÉ 20
71MF Taglétszám alakulása NÉ 20

71MG
A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfoliójának
befektetési eredménye

NÉ 20

71MH
Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra

NÉ 20

71MI Elszámoló egységek alakulása NÉ 20
71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása NÉ 20
71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása NÉ 20
71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása NÉ 20
71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása NÉ 20
71MN Devizamegfeleltetési kimutatás NÉ 20
71MP Nyilvántartásba vett panaszügyek NÉ 20

71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén NÉ 20

71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek NÉ 20
71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány NÉ 20
72MB Portfólió állomány NÉ 20

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége É május 31.

73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete É május 31.

73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet É május 31.

73MCB Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete É május 31.

73MD Cash-Flow kimutatás É május 31.

73MEA Fedezeti céltartalék É május 31.

73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok É május 31.

73MEC Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka É május 31.

73MED Céltartalékok állománya összesen É május 31.

73MF A taglétszám alakulása É május 31.

73MME Mérleg - Eszközök É május 31.

73MMF Mérleg - Forrás É május 31.

74MA1
Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak

É május 31.

74MA2 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők É május 31.

74MBE1
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - egyösszegű
kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak

É május 31.

74MBE2
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - egyösszegű
kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők

É május 31.

74MBE3
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás
típusa ��- férfiak 

É május 31.

74MBE4
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás
típusa ��- nők  

É május 31.

74MC Terv- és tényadatok összehasonlítása É május 31.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Negyedéves jelentés

Éves jelentés  

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés
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74MD
A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása
szolgáltatástípusonként

É május 31.

74ME Hozamráta alakulása É május 31.
74MF Szolgáltatási számlák vizsgálata É május 31.
74MG Céltartalékok alakulása É május 31.

73MNYAD Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves) É tárgyév január 31.
71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) NÉ 20

KTAPT1 Intézményi alapadatok É, V É esetén: 20,     V esetén: 15
KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak É, V É esetén: 20,     V esetén: 15
KTAPT3 Könyvvizsgálói adatok É, V É esetén: 20,     V esetén: 15
KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai É, V É esetén: 20,     V esetén: 15
KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása É, V É esetén: 20,     V esetén: 15
KTAPT6 Jogutódlás adatok É, V É esetén: 20,     V esetén: 15
KTAPT7 Telephely adatok É, V É esetén: 20,     V esetén: 15

Napi N
Negyedéves NÉ
Éves É
Változás esetén (pl. KTA táblák) V

Gyakoriság

Törzsadat jelentés (éves) 

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 
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Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott 
portfolió Növekedési portfolió Mód

1 2 3 4
a b c d

001 70MP1 Elszámoló egység árfolyama

Tilos
Jelmagyarázat

70MP
Elszámoló egységek árfolyama

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki 
adatok Mód

1 2 3
a b z

001 71MA01 Bevételek (befizetések) összesen

002 71MA011 Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj 
bevételek összesen

003 71MA0111 Kötelező tagdíjbevételek
004 71MA0112 Tagdíjkiegészítések
005 71MA01121 Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés
006 71MA01122 Tag saját tagdíjának kiegészítése

007 71MA0113 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)

008 71MA0114 Utólag befolyt tagdíjak

009 71MA012 Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű 
bevételek

010 71MA013 Azonosított, működési célra jóváírt bevételek 
összesen

011 71MA0131 Ebből: működési célú adomány, támogatás

012 71MA014 Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra 
jóváírt bevételek öszesen

013 71MA015
Azonosítatlan befizetések (függő tételek) a 
tárgyidőszakban (+/-)
(=71MA0151+71MA0152+71MA0153)

014 71MA0151

Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési 
számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem 
rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható 
befizetések (+/-)

015 71MA01511 ebből: Munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni 
számlára fel nem osztható befizetések (+/-)

016 71MA01512 Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető 
befizetések (+/-)

017 71MA0152
Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, 
de egyéni számlára fel nem osztható 
befizetések(+/-)

018 71MA0153
Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és 
pénztártaghoz nem rendelhető, egyéni számlára 
fel nem osztható befizetések (+/-)

Tilos
Jelmagyarázat

71MA
Bevételek (befizetések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki  
adatok Mód

1 2 3
a b z

001 71MB02 Befektetési tevékenység bevételei
002 71MB021 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

003 71MB022

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

004 71MB023 Befektetési jegyek realizált hozama
005 71MB024 Kapott osztalékok részesedések

006 71MB025 Pénzügyi műveletek egyéb realizált 
bevételei

007 71MB026
Befektetési célú ingatlanok 
hasznosításából, eladásából származó 
bevételek

008 71MB027 Értékelési különbözetben elszámolt várható 
hozam

009 71MB0271 Időarányosan járó kamat
010 71MB0272 Járó osztalék

011 71MB0273 Devizaárfolyam-változásából adódó 
értékkülönbözet

012 71MB0274 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

013 71MB03 Befektetési tevékenység ráfordításai

014 71MB031 Fizetett kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások

015 71MB032

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

016 71MB033 Befektetési jegyek realizált vesztesége
017 71MB034 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

018 71MB035 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 
különböző egyéb ráfordítások

019 71MB036 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak
020 71MB0361 Vagyonkezelői díjak

021 71MB03611 Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos 
költség

022 71MB03612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj

023 71MB0362 Letétkezelői díjak

024 71MB037 Egyéb, befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos ráfordítások

025 71MB04 Befektetési tevékenység eredménye
(=71MB02-71MB03)

026 71MB041 Működési célú portfólió hozama

027 71MB0411 ebből: Működési portfólió realizált nettó 
hozama

028 71MB0412 Működési portfólió értékelési különbözete
029 71MB042 Fedezeti célú portfólió hozama

030 71MB0421 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó 
hozam

031 71MB0422 Egyéni számlán jóváírt értékelési 
különbözet

032 71MB0423 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó 
hozam

033 71MB0424 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözet

034 71MB043 Likviditási célú portfólió hozama

035 71MB0431 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált 
nettó hozam

036 71MB0432 Likviditási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözet

037 71MB044 Függő portfolió hozama

038 71MB0441 Bevallási adatokhoz nem rendelhető 
befizetésekre jutó nettó hozam

039 71MB0442 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetésekre 
jutó nettó hozam

040 71MB0443 Függő befektetési portfolió értékelési 
különbözete

Tilos
Jelmagyarázat

71MB
Pénztár hozama

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki adatok Mód
1 2 3
a b z

001 71MC05 Működési célú bevételek összesen

002 71MC06 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 
összesen

003 71MC0601 Anyagköltség

004 71MC0602 Pénztári alkalmazottak munkabére és 
közterhei

005 71MC0603 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és 
közterhei

006 71MC0604 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

007 71MC0605 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat 
ellátó szervezetnek fizetett díjak

008 71MC0606 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 
reklámköltség

009 71MC0607 Felügyeleti díj
010 71MC0608 Garancia díj

011 71MC0609 Egyéb (külön soron nem nevesített) 
működési költségek, ráfordítások

012 71MC06091 Ebből: céltartalék képzés értékelési 
különbözete

013 71MC07 Szokásos működési tevékenység 
eredménye (71MC05-71MC06)

014 71MC08 Működési célú befektetési tevékenység 
eredménye

015 71MC09 Rendkívüli bevételek
016 71MC10 Rendkívüli ráfordítások
017 71MC11 Rendkívüli eredmény  (71MC09-71MC10)

018 71MC12 Működés mérleg szerinti eredménye 
(71MC07+71MC08+71MC11)

Tilos
Jelmagyarázat

71MC
Működési tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott 
adatok

Tárgyidőszaki 
adatok Mód

1 2 3
a b z

001 71MD13 Egyösszegű kifizetés
002 71MD14 Járadékszolgáltatás
003 71MD141 Életjáradék
004 71MD142 Elején határozott időtartamos életjáradék
005 71MD143 Végén határozott időtartamos életjáradék
006 71MD144 Kettő vagy több életre szóló életjáradék
007 71MD15 Szolgáltatási kiadások összesen

008 71MD151 Biztosító intézettől vásárolt járadék 
szolgáltatás

009 71MD152 Pénztár által folyósított szolgáltatás

010 71MD16 Pénztári szolgáltatások folyósításával 
kapcsolatos kiadások

Tilos
Jelmagyarázat

71MD
Szolgáltatási kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgynegyedévi adatok Mód
1 2 3
a b z

001 71MEA19 Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likiditási és 
kockázati céltartalékból

002 71MEA20 Pénzügyileg realizált és a működési 
tevékenységre jóváírt összegek

003 71MEA21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő 
kiadások

004 71MEA22
Működési tevékenység pénzforgalmi 
bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) 
(=71MEA20-71MEA21)

005 71MEA25 Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt 
összeg

006 71MEA26 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 
visszalépő tagok részére átutalt összeg

007 71MEA27 Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi 
követelés

008 71MEA28 Bevalláshiánnyal kapcsolatban kezdeményezett 
eljárások (db)

Tilos
Jelmagyarázat

71MEA
Statisztikai adatok I.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyévi nyitó adatok Tárgynegyedév végi adatok Mód
1 2 3
a b z

001 71MEB28 Fedezeti céltartalék állománya
002 71MEB29 Tartaléktőke

003 71MEB30 Likviditási és kockázati céltartalék állománya

004 71MEB301 ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék

005 71MEB31

Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári 
beszedési számláiról átutalt, bevallási 
adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, 
késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok

006 71MEB311 90 napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető 
befizetések

007 71MEB312 91-180 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető 
befizetések

008 71MEB313 181-360 nap közötti, bevalláshoz nem 
rendelhető befizetések

009 71MEB314 360 napon túli, bevalláshoz nem rendelhető 
befizetések

010 71MEB32 Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya

011 71MEB321
Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz 
rendelhető, de egyéni számlára fel nem 
osztható befizetések

012 71MEB3211 90 napon belüli azonosítatlan befizetések

013 71MEB3212 91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések

014 71MEB3213 181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések

015 71MEB3214 360 napon túli azonosítatlan befizetések

016 71MEB322
Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz 
nem rendelhető, egyéni számlára fel nem 
osztható befizetések

017 71MEB3221 90 napon belüli azonosítatlan befizetések

018 71MEB3222 91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések

019 71MEB3223 181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések

020 71MEB3224 360 napon túli azonosítatlan befizetések

021 71MEB33 Bevalláshiányos egyéni számlák száma (db)

022 71MEB331 180 napon belüli bevalláshiányos egyéni 
számlák száma

023 71MEB332 180 napon túli bevalláshiányos egyéni számlák 
száma (db)

024 71MEB34 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db)

025 71MEB341 180 napon belüli befizetés hiányos egyéni 
számlák száma (db)

026 71MEB342 180 napon túli befizetés hiányos egyéni 
számlák száma (db)

027 71MEB35 Bevallás- és befizetés hiányos egyéni számlák 
száma (db)

028 71MEB351 180 napon belüli bevallás- és befizetés hiányos 
egyéni számlák száma (db)

029 71MEB352 180 napon túli bevallás- és befizetés hiányos 
egyéni számlák száma (db)

030 71MEB36 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)
031 71MEB361 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)

Tilos
Jelmagyarázat

71MEB
Statisztikai adatok II.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Taglétszám 
(fő) Mód

1 2
a z

001 71MF38 Tárgyidőszak eleji létszám
002 71MF391 Új belépő
003 71MF392 Átlépő más pénztárból
004 71MF393 Átlépő más pénztárba
005 71MF394 Elhalálozott
006 71MF395 Rokkant nyugellátottá vált
007 71MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés
008 71MF397 Egyéb megszűnés

009 71MF40 Időszak végi létszám
(=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF395-71MF396-71MF397)

010 71MF401 71MF40.sorból : számlatulajdonos
011 71MF4021 71MF40.sorból : férfi
012 71MF4022                          nő

Tilos

71MF
Taglétszám alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat



33808
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2011.évi141.szám

Vagyonkezelésre 
kiadott állomány 

befektetési 
eredménye

 Saját 
vagyonkezelés 

befektetési 
eredménye

Befektetések 
eredménye  
összesen   

(1+2)

  Azonosítatlan 
(függő) 

befizetések 
befektetési 
eredménye

Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 71MG1 Portfolió összesen
002 71MG11 Bankszámlák
003 71MG12 Értékpapírok 
004 71MG13 Határidős ügyletek 
005 71MG14 Opciós ügyletek 
007 71MG15 SWAP ügyletek 
006 71MG16 Repó ügyletek 
009 71MG17 Értékpapír-kölcsönzési ügyletek
008 71MG18 Ingatlan 
012 71MG19 Követelés értékpapír ügyletekből 
013 71MG20 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 

Tilos
Jelmagyarázat

71MG
A tagi számlák  és az azonosítatlan (függő) befizetések portfoliójának  befektetési eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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nettó bruttó

1 2 3 4 5
a b c d e

001 71MH2 Klasszikus portfolió
002 71MH3 Kiegyensúlyozott portfolió
003 71MH4 Növekedési portfolió

Tilos

Fedezeti tartalék 
választható 

portfoliónkénti 
megoszlása (%)

Mód

Jelmagyarázat

71MH
Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfoliókra

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Fedezeti tartalék negyedéves 
hozamrátái (%)

Fedezeti tartalék 
negyedéves 

referenciahozamai (%)
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előző negyedév 
zárónapján

tárgynegyedév 
zárónapján

előző negyedév 
zárónapján

tárgynegyedév 
zárónapján

előző negyedév 
zárónapján

tárgynegyedév 
zárónapján

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 71MI1 Klasszikus portfolió
002 71MI2 Kiegyensúlyozott portfolió
003 71MI3 Növekedési portfolió
004 71MI4 Függő portfolió

Tilos

Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolyama Portfolió nettó piaci értéke (ezer Ft)
Mód

Jelmagyarázat

71MI
Elszámoló egységek alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Befektetések időszak végi értéke könyv 
szerinti értéken

Befektetések időszak végi értéke piaci 
értéken

Befektetésekből a részvények és egyéb 
változó hozamú értékpapírok piaci 

értéken
Mód

1 2 3 4
a b c d

001 71MJ1 Összesen (=71MJ11+71MJ13)

002 71MJ11 Európai Gazdasági Térség összesen 
(=71MJ1101+71MJ1102+71MJ1103+71MJ12)

003 71MJ1101 Izland
004 71MJ1102 Liechtenstein
005 71MJ1103 Norvégia

006 71MJ12 EU tagországok összesen  
(=71MJ1201+71MJ1202+…+71MJ1227)

007 71MJ1201 Ausztria
008 71MJ1202 Belgium
009 71MJ1203 Bulgária
010 71MJ1204 Ciprus
011 71MJ1205 Cseh Köztársaság
012 71MJ1206 Dánia
013 71MJ1207 Egyesült Királyság
014 71MJ1208 Észtország
015 71MJ1209 Finnország
016 71MJ1210 Franciaország
017 71MJ1211 Görögország
018 71MJ1212 Hollandia
019 71MJ1213 Írország
020 71MJ1214 Lengyelország
021 71MJ1215 Lettország
022 71MJ1216 Litvánia
023 71MJ1217 Luxemburg
024 71MJ1218 Magyarország
025 71MJ1219 Málta
026 71MJ1220 Németország
027 71MJ1221 Olaszország
028 71MJ1222 Portugália
029 71MJ1223 Románia
030 71MJ1224 Spanyolország
031 71MJ1225 Svédország
032 71MJ1226 Szlovákia
033 71MJ1227 Szlovénia

034 71MJ13 Egyéb ország  
(71MJ1301+71MJ1302+…+71MJ1305)

035 71MJ1301 Amerikai Egyesült Államok
036 71MJ1302 Kanada
037 71MJ1303 Japán
038 71MJ1304 Svájc
039 71MJ1305 Egyéb más országok

Tilos
Jelmagyarázat

71MJ
Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Befektetések időszak végi értéke 
könyv szerinti értéken

Befektetések időszak végi értéke 
piaci értéken Mód

1 2 3
a b c

001 71MK1 HUF
002 71MK2 EUR
003 71MK3 GBP
004 71MK4 USD
005 71MK5 CHF
006 71MK6 JPY
007 71MK7 Egyéb
008 71MK8 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat

71MK
Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vagyonkezelő 
megnevezése

Vagyonkezelő 
azonosító kódja

Kezelt vagyon 
aránya (%)

Kezelt vagyon összege 
(ezer Ft) Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 71ML1 Kezelt vagyon összesen
002 71ML2 Saját vagyonkezelés

003 71ML3 Vagyonkezelők összesen

004 71ML301 Vagyonkezelő1
... ...
71ML399 Vagyonkezelő99

Tilos
Jelmagyarázat

71ML
A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Forgóeszközként 
nyilvántartott

Befektetett pénzügyi eszközként 
nyilvántartott Mód

1 2 3
a b z

001 71MM11 Portfolió összesen
002 71MM111 Bankszámla és készpénz
003 71MM112 14 napon belül lejáró eszközök
004 71MM113 15-30 napon belül lejáró eszközök
005 71MM114 31-60 napon belül lejáró eszközök
006 71MM115 61-90 napon belül lejáró eszközök
007 71MM116 91-180 napon belül lejáró eszközök
008 71MM117 181-365 napon belül lejáró eszközök
009 71MM118 1-3 éven belül lejáró eszközök
010 71MM119 4-5 éven belül lejáró eszközök
011 71MM120 6-10 éven belül lejáró eszközök
012 71MM121 10 éven túl lejáró eszközök
013 71MM122 Lejárat nélküli eszközök

Tilos
Jelmagyarázat

71MM
A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Vagyon piaci értéken
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ISIN kód Értékpapír megnevezése Klasszikus 
portfolió %

Kiegyensúlyozott 
portfolió %

Növekedési 
portfolió % Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 71MN1
A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 
16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési 
szabályok szerinti devizakitettség aránya

002 71MN2001

A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 
16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési 
szabályok szerint figyelembe vett 
befektetési eszközök a portfolió arányában

... ...

71MN2999

A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 
16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési 
szabályok szerint figyelembe vett 
befektetési eszközök a portfolió arányában

Tilos

71MN
Devizamegfeleltetési kimutatás

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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t Lezárt panaszügyek:
Előző negyedéves tábla 

"18/q" és a tárgy negyedéves 
tábla "1/a1" oszlopaiban 
szereplő adatok összege

Nyilvántartásba vett 
panaszügyek:

Előző negyedéves tábla 
"19/r" és a tárgy 

negyedéves tábla "2/a2" 
oszlopaiban szereplő 

adatok összege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a1 a2 b c d e f g h i j k l m n o p q r z

001 71MP01 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek 
száma összesen

002 71MP02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek száma összesen

003 71MP03 Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején 
(negyedév első napján)

004 71MP04 Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak 
végén (negyedév utolsó napján)

005 71MP05 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ 
ADATOK:

006 71MP051 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma
007 71MP052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma
008 71MP053 Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma

009 71MP06 PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT 
KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN

010 71MP071 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma

011 71MP072 Az intézmény előzetes alávetési nyilatkozatot tett
012 71MP073 Az intézmény a békéltető testületi döntést végrehajtotta
013 71MP074 Az intézmény egyezségre jutott a panaszossal

014 71MP08 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó 
személyek száma (fő)

Tilos

Panaszügyek 
megalapozottsága

Tárgyévi halmozott adatok összesen

Mód

Jelmagyarázat

71MP
Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyidőszaki          
(negyedéves)          

adatok összesen 
Panasztípusok szerinti megoszlás

Panaszkezelés 
(lezárt ügyek)
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Vállalkozás 
megnevezése

Részesedés 
névértéke        
(ezer Ft)

A jegyzett tőkében 
való részesedés 

aránya             
(%)

Befizetési 
kvóta         
(%)

Szavazati arány   
(%) Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 71MR1 Összesen

002 71MR1001
…… …..
71MR1999

Tilos
Jelmagyarázat

71MR
Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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ezer forint

Partner megnevezése Követelés/
kötelezettség összege

2. oszlopból:
lejárt Mód

1 2 3 4
a b c z

001 71MS1 Követelések összesen

002
71MS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot 

meghaladó követelések
003 71MS11001 Partner_követelés_1

…
71MS11999 Partner_követelés_ 999

004 71MS12 További követelések együttesen
005 71MS2 Kötelezettségek összesen

006
71MS21 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot 

meghaladó kötelezettségek

007 71MS21001 Partner_kötelezettség_1
…

71MS21999 Partner_kötelezettség_999
008 71MS22 További kötelezettségek együttesen

71MS
Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek 

Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi141.szám
33819

Támogató, adományozó 
megnevezése

Támogatás, adomány 
összege Mód

1 2 6
a b z

001 71MT1 Összesen
002 71MT1001
…… …… …..

71MT1999

Tilos
Jelmagyarázat

71MT
A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány 

ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték 

Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b c d e f g h i j k l m n o p q r

001 72MB1 Portfolió összesen
002 72MB11 Bankszámlák és készpénz összesen
003 72MB111 Házipénztár (forint és valuta)

004 72MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla

005 72MB112001
... ...
72MB112999

006 72MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg

007 72MB113001
... ...
72MB113999

008 72MB12 Értékpapírok összesen

009 72MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények)

010 72MB12101 Magyar állampapír
011 72MB12101001

... ...
72MB12101999

012 72MB12102
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

013 72MB12102001
... ...
72MB12102999

014 72MB12103 Külföldi állampapír
015 72MB12103001

... ...
72MB12103999

016 72MB12104
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

017 72MB12104001
... ...
72MB12104999

018 72MB12105
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

019 72MB12105001
... ...
72MB12105999

020 72MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021 72MB12106001
... ...
72MB12106999

022 72MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

023 72MB12107001
... ...
72MB12107999

024 72MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

025 72MB12108001
... ...
72MB12108999

026 72MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

027 72MB12109001
... ...
72MB12109999

028 72MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

029 72MB12110001
... ...
72MB12110999

030 72MB122 Részvények

031 72MB1221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más 
elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba 
hozott részvény

032 72MB1221001
... ...
72MB1221999

033 72MB1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba 
hozott részvény, melynek kibocsátója köt. 
vállalt az általa adott értékpapír fél éven 
belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a 
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

034 72MB1222001
... ...
72MB1222999

035 72MB1223

Tőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett, külföldön 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény

036 72MB1223001
... ...
72MB1223999

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

ISIN/
azonosító kód Tétel neve

Ár (ezer Ft), 
illetve kötvény 

esetében 
árfolyam (%)

Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék
Fedezeti portfolió Fedezeti portfolió összesen

Portfolió állomány
72MB
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Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték 

Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b c d e f g h i j k l m n o p q r

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

ISIN/
azonosító kód Tétel neve

Ár (ezer Ft), 
illetve kötvény 

esetében 
árfolyam (%)

Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék
Fedezeti portfolió Fedezeti portfolió összesen

037 72MB1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba 
hozott részvény, melynek kibocsátója köt. 
vállalt az általa adott értékpapír fél éven 
belüli, bármely tőzsdére v. elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a 
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

038 72MB1224001
... ...
72MB1224999

039 72MB123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

040 72MB1231
Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

041 72MB1231001
... ...
72MB1231999

042 72MB1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

043 72MB1232001
... ...
72MB1232999

044 72MB1233
Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

045 72MB1233001
... ...
72MB1233999

046 72MB1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési 
alap befektetési jegye

047 72MB1234001
... ...
72MB1234999

048 72MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír
049 72MB1235001

... ...
72MB1235999

050 72MB124 Jelzáloglevél

051 72MB1241
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

052 72MB1241001
... ...
72MB1241999

053 72MB1242
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél

054 72MB1242001
... ...
72MB1242999

055 72MB13 Határidős ügyletek
056 72MB13001

... ...
72MB13999

057 72MB14 Opciós ügyletek
058 72MB14001

... ...
72MB14999

059 72MB15 Repóügyletek
060 72MB15001

... ...
72MB15999

061 72MB16 SWAP ügyletek
062 72MB16001

... ...
72MB16999

063 72MB17 Ingatlan
064 72MB17001

... ...
72MB17999

065 72MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések

066 72MB18001
... ...
72MB18999

067 72MB19 Kockázatitőkealap-jegy
068 72MB19001

... ...
72MB19999

069 72MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír

070 72MB20001
... ...
72MB20999

071 72MB21 Követelés értékpapír ügyletekből
072 72MB21001

... ...
72MB21999

073 72MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
074 72MB22001

... ...
72MB22999

Fő Fő Fő
075 72MB23 Portfoliót választó tagok száma

Tilos
Jelmagyarázat
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001 72MB1 Portfolió összesen
002 72MB11 Bankszámlák és készpénz összesen
003 72MB111 Házipénztár (forint és valuta)

004 72MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla

005 72MB112001
... ...
72MB112999

006 72MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg

007 72MB113001
... ...
72MB113999

008 72MB12 Értékpapírok összesen

009 72MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények)

010 72MB12101 Magyar állampapír
011 72MB12101001

... ...
72MB12101999

012 72MB12102
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

013 72MB12102001
... ...
72MB12102999

014 72MB12103 Külföldi állampapír
015 72MB12103001

... ...
72MB12103999

016 72MB12104
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

017 72MB12104001
... ...
72MB12104999

018 72MB12105
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

019 72MB12105001
... ...
72MB12105999

020 72MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021 72MB12106001
... ...
72MB12106999

022 72MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

023 72MB12107001
... ...
72MB12107999

024 72MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

025 72MB12108001
... ...
72MB12108999

026 72MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

027 72MB12109001
... ...
72MB12109999

028 72MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

029 72MB12110001
... ...
72MB12110999

030 72MB122 Részvények

031 72MB1221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más 
elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba 
hozott részvény

032 72MB1221001
... ...
72MB1221999

033 72MB1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba 
hozott részvény, melynek kibocsátója köt. 
vállalt az általa adott értékpapír fél éven 
belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a 
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

034 72MB1222001
... ...
72MB1222999

035 72MB1223

Tőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett, külföldön 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény

036 72MB1223001
... ...
72MB1223999

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

ezer forint

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
s t u v w x y z aa ab ac ad ae

Összesen

Mód

Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések
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001 72MB1 P tf lió ö

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

037 72MB1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba 
hozott részvény, melynek kibocsátója köt. 
vállalt az általa adott értékpapír fél éven 
belüli, bármely tőzsdére v. elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a 
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

038 72MB1224001
... ...
72MB1224999

039 72MB123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

040 72MB1231
Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

041 72MB1231001
... ...
72MB1231999

042 72MB1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

043 72MB1232001
... ...
72MB1232999

044 72MB1233
Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

045 72MB1233001
... ...
72MB1233999

046 72MB1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési 
alap befektetési jegye

047 72MB1234001
... ...
72MB1234999

048 72MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír
049 72MB1235001

... ...
72MB1235999

050 72MB124 Jelzáloglevél

051 72MB1241
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

052 72MB1241001
... ...
72MB1241999

053 72MB1242
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél

054 72MB1242001
... ...
72MB1242999

055 72MB13 Határidős ügyletek
056 72MB13001

... ...
72MB13999

057 72MB14 Opciós ügyletek
058 72MB14001

... ...
72MB14999

059 72MB15 Repóügyletek
060 72MB15001

... ...
72MB15999

061 72MB16 SWAP ügyletek
062 72MB16001

... ...
72MB16999

063 72MB17 Ingatlan
064 72MB17001

... ...
72MB17999

065 72MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések

066 72MB18001
... ...
72MB18999

067 72MB19 Kockázatitőkealap-jegy
068 72MB19001

... ...
72MB19999

069 72MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír

070 72MB20001
... ...
72MB20999

071 72MB21 Követelés értékpapír ügyletekből
072 72MB21001

... ...
72MB21999

073 72MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
074 72MB22001

... ...
72MB22999

075 72MB23 Portfoliót választó tagok száma

Tilos
Jelmagyarázat

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték Darab, illetve kötvény 

esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 
Piaci érték 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
s t u v w x y z aa ab ac ad ae

Összesen

Mód

Működési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj

002 73MA02 Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag 
részére befizetett tagdíj célú támogatás

003 73MA03 Tagdíj kiegészítések
004 73MA031 Munkáltató által a  tag javára történő kiegészítés
005 73MA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése
006 73MA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)
007 73MA05 Utólag befolyt tagdíjak

008 73MA06 Tagdíjbevételek összesen
(=73MA01+73MA02+73MA03-73MA04+73MA05)

009 73MA07 Működési célra kapott támogatás, adomány
010 73MA08 Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel

011 73MA09 Pénztári befizetések összesen 
(=73MA06+73MA07+73MA08)

012 73MA10 Egyéb bevételek

013 73MA11 Működési célú bevételek összesen (=73MA09+73MA10)

014 73MA12 Működéssel kapcsolatos ráfordítások
015 73MA121 Anyagjellegű ráfordítások
016 73MA1211 Anyagköltség
017 73MA1212 Igénybe vett szolgáltatások

018 73MA12121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

019 73MA12122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla 
alapján)

020 73MA12123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
021 73MA12124 Aktuáriusi díj (számla alapján)
022 73MA12125 Szaktanácsadás díja (számla alapján)
023 73MA12126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
024 73MA1213 Egyéb anyagjellegű ráfordítások
025 73MA122 Személyi jellegű ráfordítások
026 73MA1221 Bérköltség

027 73MA12211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére

028 73MA12212 Állományba nem tartozók munkadíja
029 73MA122121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)
030 73MA122122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

031 73MA122123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)

032 73MA122124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
033 73MA122125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
034 73MA1222 Személyi jellegű egyéb kifizetések
035 73MA1223 Bérjárulékok
036 73MA123 Értékcsökkenési leírás
037 73MA124 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
038 73MA1241 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
039 73MA1242 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
040 73MA1243 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre
041 73MA1244 Egyéb ráfordítások

042 73MA13 Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA11-
73MA12)  (+/-)

043 73MA14 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)

044 73MA15 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

045 73MA151 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után 
kapott kamat

046 73MA152 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

047 73MA153 Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír 
vételárában lévő kamat (-)

048 73MA16
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű 
különbözete (árfolyamnyereség)

049 73MA17 Befektetési jegyek realizált hozama
050 73MA18 Kapott osztalékok és részesedések
051 73MA19 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
052 73MA20 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
053 73MA201 Időarányosan járó kamat
054 73MA202 Járó osztalék
055 73MA203 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
056 73MA2031 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
057 73MA2032 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
058 73MA204 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
059 73MA2041 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
060 73MA2042 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-)

061 73MA21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

062 73MA22 Befektetési tevékenység bevételei összesen
(=73MA15+….+73MA21)

063 73MA23 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

064 73MA24
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű 
különbözete (árfolyamveszteség)

065 73MA25 Befektetési jegyek realizált vesztesége

066 73MA26 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék

067 73MA261 Időarányosan járó kamat
068 73MA262 Járó osztalék
069 73MA263 Devizaárfolyam különbözet
070 73MA264 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
071 73MA27 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

072 73MA28 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

073 73MA29 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

074 73MA291 Vagyonkezelői díjak
075 73MA292 Letétkezelői díjak

076 73MA293 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző 
egyéb ráfordítások

077 73MA30 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen
(=73MA23+….+73MA29)

078 73MA31 Befektetési tevékenység eredménye 
(=73MA22-73MA30) (+/-)

079 73MA32 Rendkívüli bevételek
080 73MA33 Rendkívüli ráfordítások
081 73MA34 Rendkívüli eredmény (=73MA32-73MA33) (+/-)

082 73MA35 Működés mérleg szerinti eredménye 
(=73MA13+73MA14+73MA31+73MA34) (+/-)

Tilos

Megnevezés

Jelmagyarázat

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód
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Előző évi beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj

002 73MB02
Ideiglenesen munkajövedelemmel nem 
rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú 
támogatás

003 73MB03 Tagdíjkiegészítések

004 73MB031 Munkáltató által a tag javára történő 
kiegészítés

005 73MB032 Tag saját tagdíjának kiegészítése

006 73MB04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti 
tartalékképzés (-)

007 73MB05 Utólag befolyt tagdíjak

008 73MB06
Tagdíjbevételek összesen 
(=73MB01+73MB02+73MB03-
73MB04+73MB05)

009 73MB07 Szolgáltatási célú egyéb bevételek

010 73MB08 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú 
bevételek összesen (=73MB06+73MB07)

011 73MB09 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú 
egyéb ráfordítások

012 73MB10 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

013 73MB101 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű 
bevétel

014 73MB102 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapír vételárában lévő kamat (-)

015 73MB11

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

016 73MB12 Befektetési jegyek realizált hozama
017 73MB13 Kapott osztalékok, részesedések

018 73MB14 Pénzügyi műveletek egyéb realizált 
bevételei

019 73MB15 Értékelési különbözetben elszámolt várható 
hozam

020 73MB151 Időarányosan járó kamat
021 73MB152 Járó osztalék

022 73MB153 Devizaárfolyam-változásból adódó 
értékkülönbözet

023 73MB1531 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

024 73MB1532 Veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (-)

025 73MB154 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

026 73MB1541 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

027 73MB1542 Veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (-)

028 73MB16
Befektetési célú ingatlanok 
hasznosításából, eladásából származó 
bevételek

029 73MB17 Befektetési tevékenység bevételei összesen 
(=73MB10+...+73MB1016)

030 73MB171 Egyéni számlákat megillető 
hozambevételek

031 73MB1711 Egyéni számlákat megillető realizált hozam

032 73MB1712 Egyéni számlákat megillető értékelési 
különbözet

033 73MB172 Szolgáltatási tartalékot megillető 
hozambevételek

034 73MB1721 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált 
hozam

73MB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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035 73MB1722 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 
különbözet

036 73MB18 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások

037 73MB19

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

038 73MB20 Befektetési jegyek realizált vesztesége
039 73MB21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

040 73MB22 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 
ráfordítások

041 73MB23 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 
egyéb ráfordítások

042 73MB231 Vagyonkezelői díjak
043 73MB232 Letétkezelői díjak

044 73MB233 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 
különböző egyéb ráfordítások

045 73MB24 Befektetési tevékenység ráfordításai 
összesen (=73MB18+...+73MB23)

046 73MB241 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 
kapcsolatos ráfordítások

047 73MB242 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel 
kapcsolatos ráfordítások

048 73MB25 Befektetési tevékenység eredménye 
(=73MB17-73MB24) (+/-)

049 73MB251 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

050 73MB252 Egyéni számlákon jóváírható értékelési 
különbözet

051 73MB253 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó 
hozam

052 73MB254 Szolgáltatási tartalékba helyezhető 
értékelési különbözet

053 73MB26 Fedezeti céltartalék képzés (=73MB8-
73MB9+/-73MB25) (-)

054 73MB261
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú 
bevételek és ráfordítások különbözetének 
összegében

055 73MB2611

A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási 
adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig 
pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban 
nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből 
képzett céltartalék

056 73MB2612

A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett 
bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg 
rendezett, a mérlegfordulónapon függő 
portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú 
bevételekből képzett céltartalék

057 73MB2613

A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett 
bevallási adatok alapján előírt, de a 
mérlegfordulónapot követően esedékes 
szolgáltatási célú bevételekből képzett 
céltartalék

058 73MB262 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

059 73MB263 Egyéni számlákon jóváírt értékelési 
különbözet

060 73MB2631 Időarányosan járó kamat
061 73MB2632 Járó osztalék
062 73MB2633 Devizaárfolyam különbözetekből

063 73MB2634 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözetből

064 73MB264 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó 
hozamból

065 73MB265 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözetből

066 73MB2651 Időarányosan járó kamat
067 73MB2652 Járó osztalék
068 73MB2653 Devizaárfolyam különbözetekből

069 73MB2654 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözetből

Tilos
Jelmagyarázat
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Előző évi 
beszámoló záró 

adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált 
beszámoló záró 

adatai
Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj

002 73MCA02
Ideiglenesen munkajövedelemmel nem 
rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú 
támogatás

003 73MCA03 Tagdíjkiegészítések

004 73MCA031 Munkáltató által a tag javára történő 
kiegészítés

005 73MCA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése

006 73MCA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés 
(-)

007 73MCA05 Utólag befolyt tagdíjak

008 73MCA06
Tagdíjbevételek összesen 
(=73MCA01+73MCA02+73MCA03-
73MCA04+73MCA05)

009 73MCA07 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek

010 73MCA08 Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások

011 73MCA09 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

012 73MCA091 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű 
bevétel

013 73MCA092 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapírok vételárában lévő kamat (-)

014 73MCA10

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség) (+)

015 73MCA11 Befektetési jegyek realizált hozama
016 73MCA12 Kapott osztalékok, részesedések
017 73MCA13 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

018 73MCA14 Értékelési különbözetben elszámolt várható 
hozam

019 73MCA141 Időarányosan járó kamat
020 73MCA142 Járó osztalék

021 73MCA143 Devizaárfolyam-változásból adódó 
értékkülönbözet

022 73MCA1431 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

023 73MCA1432 Veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (-)

024 73MCA144 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

025 73MCA1441 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

026 73MCA1442 Veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (-)

027 73MCA15 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 
eladásából származó bevételek

028 73MCA16 Befektetési tevékenység bevételei összesen 
(=73MCA09+...+73MCA15)

029 73MCA161 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 
befektetésével kapcsolatos bevételek

030 73MCA162 Azonosítatlan befizetések befektetésével 
kapcsolatos bevételek

031 73MCA17 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások

032 73MCA18

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

033 73MCA19 Befektetési jegyek realizált vesztesége
034 73MCA20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

035 73MCA21 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 
ráfordítások

036 73MCA22 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

037 73MCA221 Vagyonkezelői díjak
038 73MCA222 Letétkezelői díjak

039 73MCA223 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 
különböző egyéb ráfordítások

040 73MCA23 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen 
(=73MCA17+...+73MCA22)

041 73MCA231 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 
befektetésével kapcsolatos ráfordítások

042 73MCA232 Azonosítatlan befizetések befektetésével 
kapcsolatos ráfordítások

043 73MCA24 Befektetési tevékenység eredménye 
(=73MCA16-73MCA23) (+/-)

044 73MCA25
Likviditási és kockázati céltartalékképzés 
(=73MCA06+73MCA07-73MCA08+/-
73MCA24) (-)

045 73MCA251 Demográfiai kockázatokra
046 73MCA252 Saját tevékenységi kockázatokra
047 73MCA253 Egyéb kockázatokra

048 73MCA254 Értékelési különbözetből képzett likviditási 
céltartalék

049 73MCA2541 Időarányosan járó kamat
050 73MCA2542 Járó osztalék
051 73MCA2543 Devizaárfolyam különbözet

052 73MCA2544 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

Tilos
Jelmagyarázat

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MCB01 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

002 73MCB011 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű 
bevétel

003 73MCB012 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapírok vételárában lévő kamat (-)

004 73MCB02

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

005 73MCB03 Befektetési jegyek realizált hozama
006 73MCB04 Kapott osztalékok, részesedések

007 73MCB05 Pénzügyi műveletek egyéb realizált 
bevételei

008 73MCB06 Értékelési különbözetben elszámolt várható 
hozam

009 73MCB061 Időarányosan járó kamat
010 73MCB062 Járó osztalék

011 73MCB063 Devizaárfolyam-változásból adódó 
értékkülönbözet

012 73MCB0631 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

013 73MCB0632 Veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (-)

014 73MCB064 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

015 73MCB0641 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyanyereség)

016 73MCB0642 Veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (-)

017 73MCB07
Függő befizetések befektetésével 
kapcsolatos bevételek összesen 
(=73MCB01+...+73MCB06)

018 73MCB08 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások

019 73MCB09

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

020 73MCB10 Befektetési jegyek realizált vesztesége

021 73MCB11 Pénzügyi műveletek egyéb realizált 
ráfordítása

022 73MCB12 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 
egyéb ráfordítások

023 73MCB121 Vagyonkezelői díjak
024 73MCB122 Letétkezelői díjak

025 73MCB123 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 
különböző egyéb ráfordítások

026 73MCB13
Függő befizetések befektetésével 
kapcsolatos ráfordítások összesen 
(=73MCB08+...+73MCB12)

027 73MCB14 Függő befizetések befektetési hozamának 
fedezete (=73MCB07-73MCB13)

028 73MCB15 Függő befizetések befektetési hozamára 
céltartalékképzés (=73MCB14) (-)

029 73MCB151 Bevallási adatokhoz nem rendelhető 
befizetések befektetési hozamára

030 73MCB152 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 
befektetési hozamára

031 73MCB153 Függő befektetési portfolió értékelési 
különbözetéből képzett céltartalék

032 73MCB1531 Időarányosan járó kamat
033 73MCB1532 Járó osztalék
034 73MCB1533 Devizaárfolyam-különbözet

035 73MCB1534 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

Tilos
Jelmagyarázat

73MCB
Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző év Tárgyév Mód
1 2 3
c d z

001 73MD01 Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)
002 73MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
003 73MD03 Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)

004 73MD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek 
kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)

005 73MD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)

006 73MD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) 
állományváltozása (+/-)

007 73MD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett 
állományváltozás (+/-)

008 73MD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)
009 73MD09 Követelésállomány változása (+/-)
010 73MD10 Tartaléktőke állomány változása (+/-)
011 73MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)

012 73MD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti 
átcsoportosítása miatt (+/-)

013 73MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)
014 73MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)
015 73MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állományváltozása (+/-)
016 73MD16 Szállítói kötelezettség állományváltozása (+/-)
017 73MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)
018 73MD18 Hitel-, kölcsön-visszafizetés (-)

019 73MD19 Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási 
adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)

020 73MD20 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)

021 73MD21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása (+/-)
022 73MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
023 73MD23 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
024 73MD24 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)
025 73MD25 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)
026 73MD26 Fedezeti céltartalékképzés (+)
027 73MD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)
028 73MD28 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
029 73MD29 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)
030 73MD30 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékből (-)
031 73MD31 Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-)

032 73MD32 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti 
céltartalék felhasználása (-)

033 73MD33 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)
034 73MD34 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)
035 73MD35 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)
036 73MD36 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)
037 73MD37 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)
038 73MD38 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
039 73MD39 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)
040 73MD40 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)
041 73MD41 Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)
042 73MD42 Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (+)

043 73MD43
Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás 
fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekből képzett 
céltartalékra

044 73MD44
Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a 
likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett 
céltartalékba

045 73MD45 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás 
tartaléktőkébe

046 73MD46 Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb 
állományváltozása

047 73MD47 Pénzeszköz változás
048 73MD471 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)

049 73MD472 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza 
betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állományváltozása

Tilos
Jelmagyarázat

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző év Tárgyév Mód
1 2 3
c d z

001 73MEA1 I. Egyéni számlákon
002 73MEA101 Nyitó állomány

003 73MEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 
szolgáltatási célú bevételek (+)

004 73MEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 
tagi követelés egyéni számlákon (+)

005 73MEA104 Egyéni számlákat megillető 
hozambevételek (+)

006 73MEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési 
különbözet (+/-)

007 73MEA106 Likviditási, kockázati tartalékokból 
átcsoportosítás (+)

008 73MEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)

009 73MEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 
szolgáltatási tartalékba (-)

010 73MEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, 
munkáltatóknak visszatérítés (-)

011 73MEA110 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról 
átutalás (-)

012 73MEA111 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés 
egyéni számlákról (-)

013 73MEA112 Más pénztárba átlépő tag követelésének 
átadása (-)

014 73MEA113 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 
egyéb ráfordítások (-)

015 73MEA114 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 
kapcsolatos ráfordítások (-)

016 73MEA115 Egyéb változás (+/-)
017 73MEA116 Egyéni számlák záróállománya
018 73MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon
019 73MEA201 Nyitó állomány

020 73MEA202 Egyéni számlákról tárgyévben 
átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)

021 73MEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 
tagi követelés (+)

022 73MEA204 Szolgáltatási tartalékot megillető 
hozambevételek (+)

023 73MEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 
különbözet (+/-)

024 73MEA206 Likviditási és kockázati tartalékokból 
átcsoportosítás (+)

025 73MEA207 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)

026 73MEA208 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott 
pénztári szolgáltatások (-)

027 73MEA209 Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás 
fedezetének átadása (-)

028 73MEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek 
visszatérítés (-)

029 73MEA211 Likviditási, kockázati tartalék feltöltés 
szolgáltatási tartalékból (-)

030 73MEA212 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási 
fedezetének átadása (-)

031 73MEA213 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos 
kiadások (-)

032 73MEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő 
befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)

033 73MEA215 Egyéb változás (+/-)
034 73MEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

Tilos
Jelmagyarázat

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Kockázat megnevezése Előző év Tárgyév Mód
1 2 3 4
b c d z

001 73MEB1 I. Demográfiai kockázatokra
002 73MEB101 Nyitó állomány

003 73MEB102 Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett 
céltartalék (+)

004 73MEB103 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 
egyéni számláról (+)

005 73MEB104 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 
szolgáltatási tartalékból (+)

006 73MEB105 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)

007 73MEB106 Demográfiai kockázati tartalék egyéb 
bevételei (+)

008 73MEB107 Demográfiai kockázati tartalék 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

009 73MEB108 Demográfiai kockázati tartalék felhasználás 
egyéb célra (-)

010 73MEB109 Demográfiai kockázati tartalék záró 
állománya

011 73MEB21 II........... Kockázatokra (kockázat 
megnevezése)

012 73MEB2101 Nyitó állomány

013 73MEB2102 Tárgyévben ............. kockázatra képzett 
céltartalék (+)

014 73MEB2103 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás egyéni számláról (+)

015 73MEB2104 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

016 73MEB2105 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

017 73MEB2106 .............kockázati tartalék egyéb bevételei 
(+)

018 73MEB2107 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás egyéni számlára (-)

019 73MEB2108 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

020 73MEB2109 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás működési célra (-)

021 73MEB2110 .............kockázati tartalék felhasználása 
egyéb célra (-)

022 73MEB2111 .............kockázati tartalék záró állománya

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

023 73MEB29 II........... Kockázatokra (kockázat 
megnevezése)

024 73MEB2901 Nyitó állomány

025 73MEB2902 Tárgyévben ............. kockázatra képzett 
céltartalék (+)

026 73MEB2903 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás egyéni számláról (+)

027 73MEB2904 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

028 73MEB2905 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

029 73MEB2906 .............kockázati tartalék egyéb bevételei 
(+)

030 73MEB2907 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás egyéni számlára (-)

031 73MEB2908 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

032 73MEB2909 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás működési célra (-)

033 73MEB2910 .............kockázati tartalék felhasználása 
egyéb célra (-)

034 73MEB2911 .............kockázati tartalék záró állománya

Tilos
Jelmagyarázat

73MEB
Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző év Tárgy év Mód
1 2 3
c d z

001 73MEC01 Nyitó állomány

002 73MEC02 Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)

003 73MEC03 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás 
fedezeti tartalékba (-)

004 73MEC04 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a 
likviditási és kockázati céltartalékba (-)

005 73MEC05 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a 
tartaléktőkébe (-)

006 73MEC06 Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb 
célra (-)

007 73MEC07 Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya

Tilos
Jelmagyarázat

73MEC
Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód
1 2 3 4
c d e z

001 73MED01 Működési céltartalék
002 73MED011 jövőbeni kötelezettségekre
003 73MED012 működési portfolió értékelési különbözetére
004 73MED02 Fedezeti céltartalék
005 73MED021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)
006 73MED022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)
007 73MED03 Likviditási és kockázati céltartalék
008 73MED031 demográfiai kockázatokra
009 73MED032 saját tevékenységi kockázatra
010 73MED033 egyéb kockázatokra
011 73MED034 értékelési különbözetre
012 73MED04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
013 73MED041 működési célú
014 73MED042 fedezeti célú
015 73MED043 likviditási és kockázati célú
016 73MED05 Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

017 73MED051 bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési 
hozamára

018 73MED052 egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára

019 73MED053 függő befektetési portfolió értékelési különbözetére
020 73MED06 Összesen:

Tilos
Jelmagyarázat

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Taglétszám (fő) Mód

1 2
a z

001 73MF38 Tárgyév eleji létszám
002 73MF391 Új belépő
003 73MF392 Átlépő más pénztárból
004 73MF393 Átlépő más pénztárba
005 73MF394 Elhalálozott
006 73MF395 Rokkant nyugellátottá vált
007 73MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés
008 73MF397 Egyéb megszűnés

009 73MF40
Tárgyév végi létszám
(=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396-
73MF397)

010 73MF401 73MF40. sorból: számlatulajdonos 
011 73MF4021 73MF40.sorból: férfi
012 73MF4022                        nő

Tilos

73MF
A taglétszám alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló záró 

adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen
002 73MME11 Befektetett eszközök
003 73MME111 I. Immateriális javak
004 73MME1111 1. Vagyoni értékű jogok
005 73MME1112 2. Szellemi termékek
006 73MME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek
007 73MME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése
008 73MME112 II. Tárgyi eszközök

009 73MME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok

010 73MME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok

011 73MME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek

012 73MME1124 4. Beruházások, felújítások
013 73MME1125 5. Beruházásokra adott előlegek
014 73MME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete
015 73MME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök
017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések
018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön
019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön

020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

021 73MME11341 4.1. Kötvények
022 73MME11342 4.2. Állampapírok
023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek
024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél
025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok

026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete

027 73MME12 Forgóeszközök
028 73MME121 I. Készletek
029 73MME1211 1. Anyagok
030 73MME1212 2. Áruk
031 73MME1213 3. Készletekre adott előlegek
032 73MME1214 4. Áruk értékelési különbözete
033 73MME122 II. Követelések
034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések

035 73MME1222 2. Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők)

036 73MME1223 3. Követelések egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

037 73MME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó 
követelés

038 73MME1225 5. Egyéb követelések

039 73MME1226 6. Értékpapír kölcsönadásából származó 
követelés értékelési különbözete

040 73MME123 III. Értékpapírok
041 73MME1231 1. Egyéb részesedések

042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

043 73MME12321 2.1. Kötvények
044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek
046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél
047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok
048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete

049 73MME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

050 73MME124 IV. Pénzeszközök
051 73MME1241 1. Pénztárak
052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla
053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla
054 73MME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek
055 73MME1245 5. Devizaszámla
056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete
057 73MME13 Aktív időbeli elhatárolások
058 73MME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

059 73MME132 2. Költéségek és ráfordítások időbeli 
elhatárolása

Tilos
Jelmagyarázat

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi 
felülvizsgált 

beszámoló záró 
adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7
k l m n o p z

001 73MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
002 73MMF11 Saját tőke
003 73MMF111 I. Induló tőke
004 73MMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje

005 73MMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje

006 73MMF1113 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke
007 73MMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)
008 73MMF113 III. Tartalék tőke
009 73MMF114 IV. Működés mérleg szerinti erdedménye
010 73MMF115 V. Értékelési tartalék
011 73MMF12 Céltartalékok
012 73MMF121 I. Működési céltartalék

013 73MMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék

014 73MMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből 
képzett céltartalék

015 73MMF12121 Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)
016 73MMF12122           2.2 Járó osztalék (+)
017 73MMF12123           2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)

018 73MMF12124           2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

019 73MMF122 II. Fedezeti céltartalék
020 73MMF1221 1. Egyéni számlákon

021 73MMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú 
bevételekből képzett céltartalék

022 73MMF122111

1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási 
adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig 
pénzügyileg rendezett, a fedezeti portfolióban 
nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből 
képzett céltartalék

023 73MMF122112

1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett 
bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg 
rendezett, a mérlegfordulónapon függő 
portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú 
bevételekből képzett céltartalék

024 73MMF122113

1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett 
bevallási adatok alapján előírt, de a 
mérlegfordulónapot követően esedékes 
szolgáltatási célú bevételekből képzett 
céltartalék

025 73MMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem 
realizált hozambevételekből képzett céltartalék

026 73MMF122121 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam

027 73MMF122122 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési 
különbözet

028 73MMF1221221 ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)
029 73MMF1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+)
030 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)

031 73MMF1221224 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

032 73MMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon

033 73MMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti 
céltartalék

034 73MMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált 
hozambevételek

035 73MMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözet

036 73MMF122231 Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)
037 73MMF122232           2.3.2. Járó osztalék (+)
038 73MMF122233           2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)

039 73MMF122234           2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

040 73MMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék
041 73MMF1231 1. Demográfiai kockázatokra
042 73MMF1232 2. Saját tevékenységi kockázatokra
043 73MMF1233 3. Egyéb kockázatokra
044 73MMF1234 4.. Likviditási portfólió értékelési különbözete
045 73MMF12341 Ebből: 4.1. Időarányosan járó kamat (+)
046 73MMF12342           4.2. Járó osztalék (+)
047 73MMF12343           4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)

048 73MMF12344           4. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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049 73MMF124 IV. Függő befizetések befektetési hozamának 
céltartaléka

050 73MMF1241

1. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári 
beszedési számláíról átutalt, bevallási adatokhoz 
még nem rendelhető befizetések befektetési 
hozamának tartaléka

051 73MMF1242 2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 
befektetési hozamának tartaléka

052 73MMF1243 3. Függő portfolió értékelési különbözete
053 73MMF12431 Ebből: 3.1. Időarányosan járó kamat
054 73MMF12432           3.2. Járó osztalék
055 73MMF12433           3.3. Devizaárfolyam-változás

056 73MMF12434           3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

057 73MMF125 V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka
058 73MMF1251 1. Működési célú tagdíjak tartaléka
059 73MMF1252 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

060 73MMF1253 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka

061 73MMF13 Kötelezettségek
062 73MMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
063 73MMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek
064 73MMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

065 73MMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

066 73MMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
067 73MMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

068 73MMF1325
5. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári 
beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz 
még nem rendelhető befizetések

069 73MMF13251
5.1. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári 
beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz 
rendelhető befizetés

070 73MMF13252
5.2. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári 
beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem 
rendelhető befizetés

071 73MMF1326 6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések

072 73MMF13261 6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések

073 73MMF13262 6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető 
függő befizetések

074 73MMF14 Passzív időbeli elhatárolások
075 73MMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

076 73MMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

077 73MMF143 3. Halasztott bevételek

Tilos
Jelmagyarázat
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Öregségi nyugdíjra 
jogosult

Rokkantsági 
nyugdíjra jogosult

Egyéb 
jogcím

Öregségi 
nyugdíjjogosultság 

miatt

Megrokkanás 
miatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 74MA1001 0
002 74MA1002 1
003 74MA1003 2
004 74MA1004 3
005 74MA1005 4
006 74MA1006 5
007 74MA1007 6
008 74MA1008 7
009 74MA1009 8
010 74MA1010 9
011 74MA1011 10
012 74MA1012 11
013 74MA1013 12
014 74MA1014 13
015 74MA1015 14
016 74MA1016 15
017 74MA1017 16
018 74MA1018 17
019 74MA1019 18
020 74MA1020 19
021 74MA1021 20
022 74MA1022 21
023 74MA1023 22
024 74MA1024 23
025 74MA1025 24
026 74MA1026 25
027 74MA1027 26
028 74MA1028 27
029 74MA1029 28
030 74MA1030 29
031 74MA1031 30
032 74MA1032 31
033 74MA1033 32
034 74MA1034 33
035 74MA1035 34
036 74MA1036 35
037 74MA1037 36
038 74MA1038 37
039 74MA1039 38
040 74MA1040 39
041 74MA1041 40
042 74MA1042 41
043 74MA1043 42
044 74MA1044 43
045 74MA1045 44
046 74MA1046 45
047 74MA1047 46
048 74MA1048 47
049 74MA1049 48
050 74MA1050 49
051 74MA1051 50
052 74MA1052 51
053 74MA1053 52
054 74MA1054 53
055 74MA1055 54
056 74MA1056 55
057 74MA1057 56
058 74MA1058 57

74MA1
Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Belépés Megszűnés
TB-be visszalépés miatt Szolgáltatás igénybe vétele miatt

Év elején Év 
végén MódTagságra kötelezett 

pályakezdők
Önkéntesen 

belépők
Más pénztárból 

átlépők
Elhalálozás 

miatt

Más pénztárba 
történő átlépés 

miatt

Egyéb 
megszűnés
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059 74MA1059 58
060 74MA1060 59
061 74MA1061 60
062 74MA1062 61
063 74MA1063 62
064 74MA1064 63
065 74MA1065 64
066 74MA1066 65
067 74MA1067 66
068 74MA1068 67
069 74MA1069 68
070 74MA1070 69
071 74MA1071 70
072 74MA1072 71
073 74MA1073 72
074 74MA1074 73
075 74MA1075 74
076 74MA1076 75
077 74MA1077 76
078 74MA1078 77
079 74MA1079 78
080 74MA1080 79
081 74MA1081 80
082 74MA1082 81
083 74MA1083 82
084 74MA1084 83
085 74MA1085 84
086 74MA1086 85
087 74MA1087 86
088 74MA1088 87
089 74MA1089 88
090 74MA1090 89
091 74MA1091 90
092 74MA1092 91
093 74MA1093 92
094 74MA1094 93
095 74MA1095 94
096 74MA1096 95
097 74MA1097 96
098 74MA1098 97
099 74MA1099 98
100 74MA1100 99
101 74MA1101 100
102 74MA1102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Öregségi nyugdíjra 
jogosult

Rokkantsági 
nyugdíjra 
jogosult

Egyéb 
jogcím

Öregségi 
nyugdíjjogosultság 

miatt

Megrokkanás 
miatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 74MA2001 0
002 74MA2002 1
003 74MA2003 2
004 74MA2004 3
005 74MA2005 4
006 74MA2006 5
007 74MA2007 6
008 74MA2008 7
009 74MA2009 8
010 74MA2010 9
011 74MA2011 10
012 74MA2012 11
013 74MA2013 12
014 74MA2014 13
015 74MA2015 14
016 74MA2016 15
017 74MA2017 16
018 74MA2018 17
019 74MA2019 18
020 74MA2020 19
021 74MA2021 20
022 74MA2022 21
023 74MA2023 22
024 74MA2024 23
025 74MA2025 24
026 74MA2026 25
027 74MA2027 26
028 74MA2028 27
029 74MA2029 28
030 74MA2030 29
031 74MA2031 30
032 74MA2032 31
033 74MA2033 32
034 74MA2034 33
035 74MA2035 34
036 74MA2036 35
037 74MA2037 36
038 74MA2038 37
039 74MA2039 38
040 74MA2040 39
041 74MA2041 40
042 74MA2042 41
043 74MA2043 42
044 74MA2044 43
045 74MA2045 44
046 74MA2046 45
047 74MA2047 46
048 74MA2048 47
049 74MA2049 48
050 74MA2050 49
051 74MA2051 50
052 74MA2052 51
053 74MA2053 52
054 74MA2054 53
055 74MA2055 54
056 74MA2056 55
057 74MA2057 56
058 74MA2058 57

74MA2
Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Belépés Megszűnés
TB-be visszalépés miatt Szolgáltatás igénybe vétele miatt

Egyéb 
megszűnés

Év 
végén MódÉv elején Tagságra kötelezett 

pályakezdők
Önkéntesen 

belépők
Más pénztárból 

átlépők
Elhalálozás 

miatt

Más pénztárba 
történő átlépés 

miatt
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059 74MA2059 58
060 74MA2060 59
061 74MA2061 60
062 74MA2062 61
063 74MA2063 62
064 74MA2064 63
065 74MA2065 64
066 74MA2066 65
067 74MA2067 66
068 74MA2068 67
069 74MA2069 68
070 74MA2070 69
071 74MA2071 70
072 74MA2072 71
073 74MA2073 72
074 74MA2074 73
075 74MA2075 74
076 74MA2076 75
077 74MA2077 76
078 74MA2078 77
079 74MA2079 78
080 74MA2080 79
081 74MA2081 80
082 74MA2082 81
083 74MA2083 82
084 74MA2084 83
085 74MA2085 84
086 74MA2086 85
087 74MA2087 86
088 74MA2088 87
089 74MA2089 88
090 74MA2090 89
091 74MA2091 90
092 74MA2092 91
093 74MA2093 92
094 74MA2094 93
095 74MA2095 94
096 74MA2096 95
097 74MA2097 96
098 74MA2098 97
099 74MA2099 98
100 74MA2100 99
101 74MA2101 100
102 74MA2102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat



33842
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2011.évi141.szám

Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE1001 0
002 74MBE1002 1
003 74MBE1003 2
004 74MBE1004 3
005 74MBE1005 4
006 74MBE1006 5
007 74MBE1007 6
008 74MBE1008 7
009 74MBE1009 8
010 74MBE1010 9
011 74MBE1011 10
012 74MBE1012 11
013 74MBE1013 12
014 74MBE1014 13
015 74MBE1015 14
016 74MBE1016 15
017 74MBE1017 16
018 74MBE1018 17
019 74MBE1019 18
020 74MBE1020 19
021 74MBE1021 20
022 74MBE1022 21
023 74MBE1023 22
024 74MBE1024 23
025 74MBE1025 24
026 74MBE1026 25
027 74MBE1027 26
028 74MBE1028 27
029 74MBE1029 28
030 74MBE1030 29
031 74MBE1031 30
032 74MBE1032 31
033 74MBE1033 32
034 74MBE1034 33
035 74MBE1035 34
036 74MBE1036 35
037 74MBE1037 36
038 74MBE1038 37
039 74MBE1039 38
040 74MBE1040 39
041 74MBE1041 40
042 74MBE1042 41
043 74MBE1043 42
044 74MBE1044 43
045 74MBE1045 44
046 74MBE1046 45
047 74MBE1047 46
048 74MBE1048 47

74MBE1
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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049 74MBE1049 48
050 74MBE1050 49
051 74MBE1051 50
052 74MBE1052 51
053 74MBE1053 52
054 74MBE1054 53
055 74MBE1055 54
056 74MBE1056 55
057 74MBE1057 56
058 74MBE1058 57
059 74MBE1059 58
060 74MBE1060 59
061 74MBE1061 60
062 74MBE1062 61
063 74MBE1063 62
064 74MBE1064 63
065 74MBE1065 64
066 74MBE1066 65
067 74MBE1067 66
068 74MBE1068 67
069 74MBE1069 68
070 74MBE1070 69
071 74MBE1071 70
072 74MBE1072 71
073 74MBE1073 72
074 74MBE1074 73
075 74MBE1075 74
076 74MBE1076 75
077 74MBE1077 76
078 74MBE1078 77
079 74MBE1079 78
080 74MBE1080 79
081 74MBE1081 80
082 74MBE1082 81
083 74MBE1083 82
084 74MBE1084 83
085 74MBE1085 84
086 74MBE1086 85
087 74MBE1087 86
088 74MBE1088 87
089 74MBE1089 88
090 74MBE1090 89
091 74MBE1091 90
092 74MBE1092 91
093 74MBE1093 92
094 74MBE1094 93
095 74MBE1095 94
096 74MBE1096 95
097 74MBE1097 96
098 74MBE1098 97
099 74MBE1099 98
100 74MBE1100 99
101 74MBE1101 100
102 74MBE1102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE2001 0
002 74MBE2002 1
003 74MBE2003 2
004 74MBE2004 3
005 74MBE2005 4
006 74MBE2006 5
007 74MBE2007 6
008 74MBE2008 7
009 74MBE2009 8
010 74MBE2010 9
011 74MBE2011 10
012 74MBE2012 11
013 74MBE2013 12
014 74MBE2014 13
015 74MBE2015 14
016 74MBE2016 15
017 74MBE2017 16
018 74MBE2018 17
019 74MBE2019 18
020 74MBE2020 19
021 74MBE2021 20
022 74MBE2022 21
023 74MBE2023 22
024 74MBE2024 23
025 74MBE2025 24
026 74MBE2026 25
027 74MBE2027 26
028 74MBE2028 27
029 74MBE2029 28
030 74MBE2030 29
031 74MBE2031 30
032 74MBE2032 31
033 74MBE2033 32
034 74MBE2034 33
035 74MBE2035 34
036 74MBE2036 35
037 74MBE2037 36
038 74MBE2038 37
039 74MBE2039 38
040 74MBE2040 39
041 74MBE2041 40
042 74MBE2042 41
043 74MBE2043 42
044 74MBE2044 43
045 74MBE2045 44
046 74MBE2046 45
047 74MBE2047 46
048 74MBE2048 47

74MBE2
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE2001 0
002 74MBE2002 1
003 74MBE2003 2
004 74MBE2004 3
005 74MBE2005 4
006 74MBE2006 5
007 74MBE2007 6
008 74MBE2008 7
009 74MBE2009 8
010 74MBE2010 9
011 74MBE2011 10
012 74MBE2012 11
013 74MBE2013 12
014 74MBE2014 13
015 74MBE2015 14
016 74MBE2016 15
017 74MBE2017 16
018 74MBE2018 17
019 74MBE2019 18
020 74MBE2020 19
021 74MBE2021 20
022 74MBE2022 21
023 74MBE2023 22
024 74MBE2024 23
025 74MBE2025 24
026 74MBE2026 25
027 74MBE2027 26
028 74MBE2028 27
029 74MBE2029 28
030 74MBE2030 29
031 74MBE2031 30
032 74MBE2032 31
033 74MBE2033 32
034 74MBE2034 33
035 74MBE2035 34
036 74MBE2036 35
037 74MBE2037 36
038 74MBE2038 37
039 74MBE2039 38
040 74MBE2040 39
041 74MBE2041 40
042 74MBE2042 41
043 74MBE2043 42
044 74MBE2044 43
045 74MBE2045 44
046 74MBE2046 45
047 74MBE2047 46
048 74MBE2048 47

74MBE2
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE3001 0
002 74MBE3002 1
003 74MBE3003 2
004 74MBE3004 3
005 74MBE3005 4
006 74MBE3006 5
007 74MBE3007 6
008 74MBE3008 7
009 74MBE3009 8
010 74MBE3010 9
011 74MBE3011 10
012 74MBE3012 11
013 74MBE3013 12
014 74MBE3014 13
015 74MBE3015 14
016 74MBE3016 15
017 74MBE3017 16
018 74MBE3018 17
019 74MBE3019 18
020 74MBE3020 19
021 74MBE3021 20
022 74MBE3022 21
023 74MBE3023 22
024 74MBE3024 23
025 74MBE3025 24
026 74MBE3026 25
027 74MBE3027 26
028 74MBE3028 27
029 74MBE3029 28
030 74MBE3030 29
031 74MBE3031 30
032 74MBE3032 31
033 74MBE3033 32
034 74MBE3034 33
035 74MBE3035 34
036 74MBE3036 35
037 74MBE3037 36
038 74MBE3038 37
039 74MBE3039 38
040 74MBE3040 39
041 74MBE3041 40
042 74MBE3042 41
043 74MBE3043 42
044 74MBE3044 43
045 74MBE3045 44
046 74MBE3046 45
047 74MBE3047 46
048 74MBE3048 47

74MBE3
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás típusa ��- férfiak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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049 74MBE3049 48
050 74MBE3050 49
051 74MBE3051 50
052 74MBE3052 51
053 74MBE3053 52
054 74MBE3054 53
055 74MBE3055 54
056 74MBE3056 55
057 74MBE3057 56
058 74MBE3058 57
059 74MBE3059 58
060 74MBE3060 59
061 74MBE3061 60
062 74MBE3062 61
063 74MBE3063 62
064 74MBE3064 63
065 74MBE3065 64
066 74MBE3066 65
067 74MBE3067 66
068 74MBE3068 67
069 74MBE3069 68
070 74MBE3070 69
071 74MBE3071 70
072 74MBE3072 71
073 74MBE3073 72
074 74MBE3074 73
075 74MBE3075 74
076 74MBE3076 75
077 74MBE3077 76
078 74MBE3078 77
079 74MBE3079 78
080 74MBE3080 79
081 74MBE3081 80
082 74MBE3082 81
083 74MBE3083 82
084 74MBE3084 83
085 74MBE3085 84
086 74MBE3086 85
087 74MBE3087 86
088 74MBE3088 87
089 74MBE3089 88
090 74MBE3090 89
091 74MBE3091 90
092 74MBE3092 91
093 74MBE3093 92
094 74MBE3094 93
095 74MBE3095 94
096 74MBE3096 95
097 74MBE3097 96
098 74MBE3098 97
099 74MBE3099 98
100 74MBE3100 99
101 74MBE3101 100
102 74MBE3102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE4001 0
002 74MBE4002 1
003 74MBE4003 2
004 74MBE4004 3
005 74MBE4005 4
006 74MBE4006 5
007 74MBE4007 6
008 74MBE4008 7
009 74MBE4009 8
010 74MBE4010 9
011 74MBE4011 10
012 74MBE4012 11
013 74MBE4013 12
014 74MBE4014 13
015 74MBE4015 14
016 74MBE4016 15
017 74MBE4017 16
018 74MBE4018 17
019 74MBE4019 18
020 74MBE4020 19
021 74MBE4021 20
022 74MBE4022 21
023 74MBE4023 22
024 74MBE4024 23
025 74MBE4025 24
026 74MBE4026 25
027 74MBE4027 26
028 74MBE4028 27
029 74MBE4029 28
030 74MBE4030 29
031 74MBE4031 30
032 74MBE4032 31
033 74MBE4033 32
034 74MBE4034 33
035 74MBE4035 34
036 74MBE4036 35
037 74MBE4037 36
038 74MBE4038 37
039 74MBE4039 38
040 74MBE4040 39
041 74MBE4041 40
042 74MBE4042 41
043 74MBE4043 42
044 74MBE4044 43
045 74MBE4045 44
046 74MBE4046 45
047 74MBE4047 46
048 74MBE4048 47

74MBE4
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás típusa � - nők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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049 74MBE4049 48
050 74MBE4050 49
051 74MBE4051 50
052 74MBE4052 51
053 74MBE4053 52
054 74MBE4054 53
055 74MBE4055 54
056 74MBE4056 55
057 74MBE4057 56
058 74MBE4058 57
059 74MBE4059 58
060 74MBE4060 59
061 74MBE4061 60
062 74MBE4062 61
063 74MBE4063 62
064 74MBE4064 63
065 74MBE4065 64
066 74MBE4066 65
067 74MBE4067 66
068 74MBE4068 67
069 74MBE4069 68
070 74MBE4070 69
071 74MBE4071 70
072 74MBE4072 71
073 74MBE4073 72
074 74MBE4074 73
075 74MBE4075 74
076 74MBE4076 75
077 74MBE4077 76
078 74MBE4078 77
079 74MBE4079 78
080 74MBE4080 79
081 74MBE4081 80
082 74MBE4082 81
083 74MBE4083 82
084 74MBE4084 83
085 74MBE4085 84
086 74MBE4086 85
087 74MBE4087 86
088 74MBE4088 87
089 74MBE4089 88
090 74MBE4090 89
091 74MBE4091 90
092 74MBE4092 91
093 74MBE4093 92
094 74MBE4094 93
095 74MBE4095 94
096 74MBE4096 95
097 74MBE4097 96
098 74MBE4098 97
099 74MBE4099 98
100 74MBE4100 99
101 74MBE4101 100
102 74MBE4102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Tény Terv Tény/Terv aránya Mód
1 2 3 4
a b c

001 74MC01 Felhalmozási időszakban lévők átlagos létszáma (fő)
002 74MC02 Járadékszolgáltatásban részesülők átlagos létszáma (fő)
003 74MC03 Éves tagdíjbevétel
004 74MC04 Átlagos tagdíjbevétel (forint/fő, hó)
005 74MC05 Szolgáltatási kiadás
006 74MC061 Átlagos járadékszolgáltatási kiadás (forint/fő, hó)
007 74MC062 Átlagos egyösszegű szolgáltatás (forint/fő, alkalom)
008 74MC07 Egyéni számlákon jóváírt (nettó) hozam
009 74MC08 Szolgáltatási számlákon jóváírt (nettó) hozam
010 74MC09 Működési kiadások
011 74MC10 Átlagos működési kiadás (forint/fő, hó)
012 74MC11 Fedezeti tartalék
013 74MC111 Egyéni számlák
014 74MC1111 Nyitóállománya
015 74MC1112 Bevételei
016 74MC1113 Kiadásai
017 74MC1114 Záróállománya
018 74MC112 Szolgáltatási számlák
019 74MC1121 Nyitoállománya
020 74MC1122 Bevételei
021 74MC1123 Kiadásai
022 74MC1124 Záróállománya
023 74MC12 Működési tevékenység
024 74MC121 Bevételei
025 74MC122 Kiadásai
026 74MC123 Eredménye
027 74MC124 Tartaléktőke záróállománya
028 74MC13 Likviditási tartalék
029 74MC131 Nyitóállománya
030 74MC132 Bevételei
031 74MC133 Kiadásai
032 74MC134 Záróállománya

Tilos
Jelmagyarázat

74MC
Terv- és tényadatok összehasonlítása

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tény Terv Tény/terv arány Mód
1 2 3 4
a b c z

001 74MD1 Egy életre szóló életjáradék
002 74MD11 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
003 74MD12 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
004 74MD13 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
005 74MD14 Bevételei
006 74MD15 Kiadásai
007 74MD16 Záróállománya
008 74MD2 Elején határozott időtartamos életjáradék
009 74MD21 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
010 74MD22 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
011 74MD23 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
012 74MD24 Bevételei
013 74MD25 Kiadásai
014 74MD26 Záróállománya
015 74MD3 Végén határozott időtartamos életjáradék
016 74MD31 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
017 74MD32 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
018 74MD33 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
019 74MD34 Bevételei
020 74MD35 Kiadásai
021 74MD36 Záróállománya
022 74MD4 Kettő vagy több életre szóló járadék
023 74MD41 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
024 74MD42 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
025 74MD43 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
026 74MD44 Bevételei
027 74MD45 Kiadásai
028 74MD46 Záróállománya

Tilos
Jelmagyarázat

74MD
A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. negyedéves 
hozamráta

2. negyedéves 
hozamráta

3. negyedéves 
hozamráta

4. negyedéves 
hozamráta Éves hozamráta Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 74ME1 Pénztári vagyon
002 74ME2 Klasszikus portfólió
003 74ME3 Kiegyensúlyozott portfólió
004 74ME4 Növekedési portfólió

Tilos

74ME
Hozamráta alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Szolgáltatásban 
részesülők száma

Szolgáltatások 
jelenértéke

Szolgáltatási számlák 
nagysága

Szolgáltatási számlák 
relatív többlete Mód

1 2 3 4 5
a b c e

001 74MF1 Életjáradék
002 74MF2 Elején határozott időtartamos életjáradék
003 74MF3 Végén határozott időtartamos életjáradék
004 74MF4 Kettő vagy több életre szóló életjáradék

Tilos
Jelmagyarázat

74MF
Szolgáltatási számlák vizsgálata

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitóállomány Bevétel Kiadás Záróállomány Tartalék relatív nagysága Mód
1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 74MG1 Demográfiai tartalék
002 74MG2 Saját tevékenységi tartalék

Tilos
Jelmagyarázat

74MG
Céltartalékok alakulása

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a b

001 73MNYAD1 Előírt alapdíj
002 73MNYAD2 Megfizetett alapdíj

Tilos
Jelmagyarázat

73MNYAD
Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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 Érték Mód.
1 2
a z

Tárgynegyedévi változó 
díj

001 71MNYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma 
(nap)

002 71MNYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja   - vagyon 
piaci értéke

003 71MNYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen - vagyon piaci értéke után

004 71MNYVDN04
Tárgynegyedévi változó  díjfizetési 
kötelezettség összesen (71MNYVDN03 - 
71MNYVDN11)

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok (csak 

a II. negyedévben 
töltendő)

005 71MNYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 71MNYVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci 
értéke után - auditált adatok alapján

007 71MNYVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon 
piaci értéke után - auditált adatok alapján

008 71MNYVDN08 Előző évre számított és negyedévente 
bevallott változó díj

009 71MNYVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(71MNYVDN08 - 71MNYVDN07)

010 71MNYVDN10
Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj 
(71MNYVDN101 + 71MNYVDN102)

011 71MNYVDN101
Előző évben a korábbi év(ek)re 
vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció)

012 71MNYVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció nélkül)

013 71MNYVDN11

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + 
/ hiány -) 
(71MNYVDN102 - 71MNYVDN07)

Tilos
Jelmagyarázat

71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT101 Intézmény neve
002 KTAPT102 Intézmény régi neve
003 KTAPT1021 Névváltozás időpontja
004 KTAPT103 Rövid név
005 KTAPT104 Ágazat megjelölése
006 KTAPT105 Adószám
007 KTAPT106 Intézmény jogi státusza
008 KTAPT107 Székhely
009 KTAPT1071 Irányítószám
010 KTAPT1072 Város
011 KTAPT1073 Utca, házszám
012 KTAPT1074 Ország
013 KTAPT108 Levelezési cím
014 KTAPT1081 Irányítószám
015 KTAPT1082 Város
016 KTAPT1083 Utca, házszám
017 KTAPT1084 Ország
018 KTAPT109 Telefon
019 KTAPT110 Telefax
020 KTAPT111 E-mail
021 KTAPT112 Weblap

022 KTAPT113 Székhelyben/Elérhetőségekben történt változás 
időpontja

023 KTAPT114 Pénztárt alapító intézmény neve
024 KTAPT1141 Adószáma
025 KTAPT1142 Székhely
026 KTAPT11421 Irányítószám
027 KTAPT11422 Város
028 KTAPT11423 Utca, házszám
029 KTAPT11424 Ország
030 KTAPT1143 Tevékenység típusa
031 KTAPT11431 Magánnyugdíjpénztári tev.
032 KTAPT11432 Önkéntes nyugdíjpénztári tev.
033 KTAPT11433 Egészségpénztári tev.
034 KTAPT11434 Önsegélyező pénztári tev.
035 KTAPT115 Tevékenység kezdetének dátuma
036 KTAPT116 Kiegészítő vállalkozási tevékenység
037 KTAPT117 Bírósági végzés kelte (éééé.hh.nn)
038 KTAPT118 Alapítás időpontja
039 KTAPT119 Számlavezető intézmény neve
040 KTAPT1191 Adószáma
041 KTAPT1192 Címe
042 KTAPT11921 Irányítószám
043 KTAPT11922 Város
044 KTAPT11923 Utca, házszám
045 KTAPT11924 Ország
046 KTAPT120 Pénzforgalmi számla száma
047 KTAPT121 Számlanyitás dátuma
048 KTAPT122 Számla megszüntetésének dátuma
049 KTAPT123 A felügyeleti kapcsolattartásért felelős személy
050 KTAPT1231 Neve
051 KTAPT1232 Telefonszáma
052 KTAPT1233 E-mail címe
053 KTAPT124 A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy
054 KTAPT1241 Neve
055 KTAPT1242 Telefonszáma
056 KTAPT1243 E-mail címe
057 KTAPT125 A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős személy
058 KTAPT1251 Neve
059 KTAPT1252 Telefonszáma
060 KTAPT1253 E-mail címe

KTAPT1
Intézményi alapadatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT201 Tisztségviselők
002 KTAPT2011 Tisztség megnevezése
003 KTAPT201101 Név
004 KTAPT201102 Születési név
005 KTAPT201103 Anyja neve
006 KTAPT201104 Születési helye
007 KTAPT201105 Születési ideje (éééé.hh.nn)
008 KTAPT201106 Személyi igazolvány száma
009 KTAPT201107 Útlevélszám
010 KTAPT201108 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
011 KTAPT201109 Állampolgársága
012 KTAPT201110 Lakcím
013 KTAPT2011101 Irányítószám
014 KTAPT2011102 Város
015 KTAPT2011103 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTAPT2011104 Ország
017 KTAPT201111 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
018 KTAPT201112 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
019 KTAPT201113 Vezető tisztségviselő
020 KTAPT201114 Képviseleti joggal rendelkezik
021 KTAPT201115 Tisztség betöltésének alapja
022 KTAPT201116 Az intézmény alkalmazottja
023 KTAPT201117 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme
024 KTAPT2011171 Mentesítés kezdő időpontja
025 KTAPT2011172 Mentesítés végének időpontja
026 KTAPT201118 Cégjegyzési joggal rendelkezik

...... ...... ...... ….. …..
027 KTAPT299 Tisztségviselők
028 KTAPT2991 Tisztség megnevezése
029 KTAPT299101 Név
030 KTAPT299102 Születési név
031 KTAPT299103 Anyja neve
032 KTAPT299104 Születési helye
033 KTAPT299105 Születési ideje (éééé.hh.nn)
034 KTAPT299106 Személyi igazolvány száma
035 KTAPT299107 Útlevélszám
036 KTAPT299108 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
037 KTAPT299109 Állampolgársága
038 KTAPT299110 Lakcím
039 KTAPT2991101 Irányítószám
040 KTAPT2991102 Város
041 KTAPT2991103 Utca, házszám, emelet, ajtó
042 KTAPT2991104 Ország
043 KTAPT299111 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
044 KTAPT299112 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
045 KTAPT299113 Vezető tisztségviselő
046 KTAPT299114 Képviseleti joggal rendelkezik
047 KTAPT299115 Tisztség betöltésének alapja
048 KTAPT299116 Az intézmény alkalmazottja
049 KTAPT299117 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme
050 KTAPT2991171 Mentesítés kezdő időpontja
051 KTAPT2991172 Mentesítés végének időpontja
052 KTAPT299118 Cégjegyzési joggal rendelkezik

KTAPT2
Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT301 Könyvvizsgáló társaság neve
002 KTAPT30101 Adószáma
003 KTAPT30102 Székhely
004 KTAPT301021 Irányítószám
005 KTAPT301022 Város
006 KTAPT301023 Utca, házszám
007 KTAPT301024 Ország
008 KTAPT30103 Telefon
009 KTAPT30104 Telefax
010 KTAPT30105 E-mail
011 KTAPT30106 Weblap
012 KTAPT30107 Kamarai tagság száma
013 KTAPT30108 Kamarai státusz
014 KTAPT30109 Pénztári minősítés száma
015 KTAPT30110 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
016 KTAPT30111 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)
017 KTAPT30112 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
018 KTAPT30113 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
019 KTAPT302 Könyvvizsgáló személy neve
020 KTAPT30201 Születési név
021 KTAPT30202 Anyja neve
022 KTAPT30203 Születési helye
023 KTAPT30204 Lakcím
024 KTAPT302041 Irányítószám
025 KTAPT302042 Város
026 KTAPT302043 Utca, házszám
027 KTAPT302044 Ország
028 KTAPT30205 Kamarai státusz
029 KTAPT30206 Pénztári minősítés száma
030 KTAPT30207 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
031 KTAPT30208 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)
032 KTAPT30209 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
033 KTAPT30210 Megbízás vége (éééé.hh.nn)

KTAPT3
Könyvvizsgálói adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT401 Megbízás/kiszervezés 

002 KTAPT4011 Megbízott/kiszervezett tevékenységet végző 
intézmény  neve

003 KTAPT40111 Adószám
004 KTAPT40112 Székhely
005 KTAPT401121 Irányítószám
006 KTAPT401122 Város
007 KTAPT401123 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTAPT401124 Ország
009 KTAPT40113 Telefon
010 KTAPT40114 Telefax
011 KTAPT40115 E-mail
012 KTAPT40116 Weblap
013 KTAPT4012 Megbízott személy neve
014 KTAPT40121 Születési neve
015 KTAPT40122 Anyja neve
016 KTAPT40123 Születési helye
017 KTAPT40124 Születési ideje (éééé.hh.nn)
018 KTAPT40125 Lakcím
019 KTAPT401251 Irányítószám
020 KTAPT401252 város
021 KTAPT401253 Utca, házszám, emelet, ajtó
022 KTAPT401254 Ország
023 KTAPT40131 Megbízás/kiszervezés típusa

024 KTAPT40132 Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

025 KTAPT40133 Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)
...... ......

026 KTAPT499 Megbízás/kiszervezés 

027 KTAPT4991 Megbízott/kiszervezett tevékenységet végző 
intézmény  neve

028 KTAPT49911 Adószám
029 KTAPT49912 Székhely
030 KTAPT499121 Irányítószám
031 KTAPT499122 Város
032 KTAPT499123 Utca, házszám, emelet, ajtó
033 KTAPT499124 Ország
034 KTAPT49913 Telefon
035 KTAPT49914 Telefax
036 KTAPT49915 E-mail
037 KTAPT49916 Weblap
038 KTAPT4992 Megbízott személy neve
039 KTAPT49921 Születési neve
040 KTAPT49922 Anyja neve
041 KTAPT49923 Születési helye
042 KTAPT49924 Születési ideje (éééé.hh.nn)
043 KTAPT49925 Lakcím
044 KTAPT499251 Irányítószám
045 KTAPT499252 Város
046 KTAPT499253 Utca, házszám, emelet, ajtó
047 KTAPT499254 Ország
048 KTAPT49931 Megbízás/kiszervezés típusa

049 KTAPT49932 Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

050 KTAPT49933 Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

KTAPT4
Megbízás/kiszervezés adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT501 Tagdíjmegosztás
002 KTAPT50101 Régi fedezeti alap/tartalék %
003 KTAPT50102 Régi működési alap/tartalék %
004 KTAPT50103 Régi likviditási alap/tartalék %
005 KTAPT50104 Egyéb alap/tartalék %
006 KTAPT50105 Megosztási elv
007 KTAPT50106 Értéksáv alsó határa
008 KTAPT50107 Értéksáv felső határa
009 KTAPT50108 Új fedezeti alap/tartalék %
010 KTAPT50109 Új működési alap/tartalék %
011 KTAPT50110 Új likviditási alap/tartalék %
012 KTAPT50111 Egyéb alap/tartalék %
013 KTAPT50112 Megosztási elv
014 KTAPT50113 Értéksáv alsó határa
015 KTAPT50114 Értéksáv felső határa

...... ......
016 KTAPT599 Tagdíjmegosztás
017 KTAPT59901 Régi fedezeti alap/tartalék %
018 KTAPT59902 Régi működési alap/tartalék %
019 KTAPT59903 Régi likviditási alap/tartalék %
020 KTAPT59904 Egyéb alap/tartalék %
021 KTAPT59905 Megosztási elv
022 KTAPT59906 Értéksáv alsó határa
023 KTAPT59907 Értéksáv felső határa
024 KTAPT59908 Új fedezeti alap/tartalék %
025 KTAPT59909 Új működési alap/tartalék %
026 KTAPT59910 Új likviditási alap/tartalék %
027 KTAPT59911 Egyéb alap/tartalék %
028 KTAPT59912 Megosztási elv
029 KTAPT59913 Értéksáv alsó határa
030 KTAPT59914 Értéksáv felső határa

KTAPT5
Pénztár tagdíjmegosztása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT6101 Bejelentő intézmény neve
002 KTAPT61011 Adószáma
003 KTAPT61012 Székhely
004 KTAPT610121 Irányítószám
005 KTAPT610122 Város
006 KTAPT610123 Utca, házszám
007 KTAPT610124 Ország
008 KTAPT61013 Érintett intézmény szerepe

009 KTAPT61014 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

010 KTAPT61015 Átalakulás napja
011 KTAPT61016 Jogutódlás típusa

012 KTAPT6201 Jogutódlásban érintett másik intézmény 
neve

013 KTAPT62011 Adószáma
014 KTAPT62012 Székhely
015 KTAPT620121 Irányítószám
016 KTAPT620122 Város
017 KTAPT620123 Utca, házszám
018 KTAPT620124 Ország
019 KTAPT62013 Másik érintett intézmény szerepe

020 KTAPT62014 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

… …. ….

021 KTAPT6299 Jogutódlásban érintett másik intézmény 
neve

022 KTAPT62991 Adószáma
023 KTAPT62992 Székhely
024 KTAPT629921 Irányítószám
025 KTAPT629922 Város
026 KTAPT629923 Utca, házszám
027 KTAPT629924 Ország
028 KTAPT62993 Másik érintett intézmény szerepe
029 KTAPT62994 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

KTAPT6
Jogutódlási adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT701 Telephely neve
002 KTAPT7011 Címe
003 KTAPT70111 Irányítószám
004 KTAPT70112 Város
005 KTAPT70113 Utca, házszám
006 KTAPT70114 Ország
007 KTAPT7012 Telefon
008 KTAPT7013 Telefax
009 KTAPT7014 E-mail
010 KTAPT7015 Weblap
011 KTAPT7016 Tevékenység megkezdésének időpontja
012 KTAPT7017 Tevékenység befejezésének időpontja

….. ….. ….. ….. …..
013 KTAPT799 Telephely neve
014 KTAPT7991 Címe
015 KTAPT79911 Irányítószám
016 KTAPT79912 Város
017 KTAPT79913 Utca, házszám
018 KTAPT79914 Ország
019 KTAPT7992 Telefon
020 KTAPT7993 Telefax
021 KTAPT7994 E-mail
022 KTAPT7995 Weblap
023 KTAPT7996 Tevékenység megkezdésének időpontja
024 KTAPT7997 Tevékenység befejezésének időpontja

KTAPT7
Telephely adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2. melléklet a 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
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I. Rész 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1. Kapcsolódó jogszabályok  
 
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.) 
- a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a 
továbbiakban: Mpt.) 
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
- a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mbr.) 
- a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam 
kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának 
szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 
24.) Korm. rendelet 
- a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mpkr.) 
- a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi 
tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére 
vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 
 

2. Fogalmak 
 

Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra, valamint a kitöltési útmutatóra 
érvényesek. 
ISIN kód: elszámolóház által, a bejelentésre kötelezett értékpapírokra meghatározott egyedi 
azonosító kód. 
Pénzügyi eszköz: a Bszt. 6. §-ában meghatározott fogalom. 
Szabályozott piac: A Tpt. 5. § 114. pontjában meghatározott fogalom. 
Tárgyidőszak: az a negyedév, illetve az az év, amelyre a jelentés vonatkozik. 
Vonatkozási idő: azon időpont, illetve időszak, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik. 
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3. Az adatszolgáltatás formai követelményei 
 
A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.  

Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza a Kihelyezett 
Adatküldő Program (KAP) Felhasználói kézikönyve.  
 
A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultságának, az 
előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai ellenőrzésének eredménye 
függvényében) a beküldéstől számított 24 órán belül (a küldeményazonosító számot is 
tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén 
„visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet 
kap az adatszolgáltató. 
A „feldolgozott” üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.  

 
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell 
küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni. 

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés 
miatt), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a 
Felügyelet részére meg kell küldeni. 
Ha az adatszolgáltató önellenőrzése, belső ellenőrzése, vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése 
során kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a számviteli politikában 
meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is 
végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést 
beküldeni, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.  

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg, tájékoztatja a felügyeletet 
ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól. 

A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az 
összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (a javított 
adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni. 

Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs 
jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne. 
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben. 
 
A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget. 
A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható. 
 
A táblák azon soraiba, ahol +/- jelölés található, az adatokat előjelhelyesen kell beírni. 
Azoknál a soroknál pedig, ahol a jelölés csak + vagy -, az adatokat előjel nélkül kell 
szerepeltetni.  
 
A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: általában ezer forint, de a 70MP, 74MC, 
74MD, 74MF, 74MG táblák esetében egy forint.  

 

A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően 
beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell 
csatolni:  



33866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 141. szám

- a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás 
karakterrel történik,    

- a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf  
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.  
A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel 
egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja. Pl. a 
2012. évre vonatkozóan: „20121231”. 

Az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő melléklet file neve: 
xxxxxxxx_20121231_kiegmell  

A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok rövid 
megnevezését tartalmazza a következők szerint:  

 
Megnevezés Rövid név 

Negyedéves szöveges értékelés szovert 
Éves beszámoló – mérleg  merleg 
Éves beszámoló – eredménykimutatás  erkim 
Éves beszámoló – cash-flow cashflow 
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet  kiegmell 
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  konyvzar 
Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv kozgyhat 
Üzleti jelentés  uzljel 

 

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei 

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az 
adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden 
egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban 
rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat. 

A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak (a napi vonatkozási idejű jelentések 
kivételével) meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérlegtételek állományaival. Az éves 
jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok és mérlegen kívüli 
nyilvántartások alapján kell a Felügyelet részére megküldeni. 

Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése az Szmt., 
valamint az Mpkr. szerinti előírásoknak megfelelően történik. 

A forgalmi típusú adatoknál a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal 
történik az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően. 

Az értékpapírok állományára vonatkozó jelentésekben az érvénytelen, valamint a lejárt 
értékpapírokat nem kell szerepeltetni. 
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II. Rész 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 

A/ Napi gyakoriságú táblák 
 
70MP ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ÁRFOLYAMA 
A tábla célja 
Az Mpt. 70. § (10) bekezdésben foglaltak teljesítése. 
 
B/ Negyedéves gyakoriságú táblák 
 
NEGYEDÉVES SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
A jelentés célja  
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott 
információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a 
pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg.  
 
A jelentés kitöltése  
A folyamatok elemzésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell 
koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat.  
 
A szöveges értékelésben tételesen ki kell térni a következőkre:  

a) Ha a fedezeti céltartalék állománya (71MEB28 sor) és a fedezeti portfólió értéke 
(72MB1 sor megfelelő adata) nem egyezik meg egymással, akkor az eltérés oka. 

b) A taglétszám alakulására vonatkozó táblában szereplő 71MF397 sor adatának („Egyéb 
megszűnés”) bemutatása, a konkrét okok leírásával. 

c) A negyedév során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések napirendi 
pontjai és a hozott határozatok. 

 
Ha az előbbiekben tételesen felsorolt pontokban nemleges lenne a jelentés és egyéb témákban 
sincs szöveges közlendője az adatszolgáltatónak, a jelentést – üresen – akkor is be kell 
küldeni. 
 
A negyedéves szöveges értékelés beküldésekor alkalmazandó file-nevet a Kitöltési 
útmutató I. Rész 4. pontja írja le.  

A pénzügyi teljesítmény alakulását bemutató táblákat (71MA, 71MB, 71MC, 71MD) az 
Mpkr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, az eredménykimutatás tételeire 
alapozva kell elkészíteni. 

71MD SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK 
71MD141 Életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés a) pont szerinti járadékszolgáltatás. 
71MD142 Elején határozott időtartamos életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés b) pont 
szerinti járadékszolgáltatás. 
71MD143 Végén határozott időtartamos életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés c) pont 
szerinti járadékszolgáltatás. 
71MD144 Kettő vagy több életre szóló életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés d) pont 
szerinti járadékszolgáltatás. 
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71MEA STATISZTIKAI ADATOK I. 
71MEA28 Bevalláshiánnyal kapcsolatban kezdeményezett eljárások (db) 
A bevalláshiánnyal kapcsolatban az adóhatóságnál kezdeményezett eljárások száma. 
71MEB STATISZTIKAI ADATOK II. 
71MEB33 Bevalláshiányos egyéni számlák száma (db) 
Azon egyéni számlák száma, amelyekre az egyéni számla megnyitásától kezdve legalább egy 
bevallási időszakra vonatkozóan indokolatlanul bevallás nem érkezett és a pénztár ezen 
egyéni számlával kapcsolatban eljárást kezdeményezett (vagy kezdeményezni tervez) a 
munkáltatónál, vagy az adóhatóságnál (a 2007. január 1-jétől kezdődő időszakra csak az 
adóhatóságnál).  
Elévült időszakokra vonatkozó bevalláshiányt nem kell kimutatni. 
 
 
71MEB34 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db) 
Azon egyéni számlák száma, amelyekre az egyéni számla megnyitásától kezdve legalább egy 
bevallási időszakra vonatkozóan befizetés nem érkezett, vagy kevesebb befizetés érkezett, 
mint a bevallásban szereplő érték, és a pénztár ezen egyéni számlával kapcsolatban eljárást 
kezdeményezett (vagy kezdeményezni tervez) a munkáltatónál vagy az adóhatóságnál. 
Elévült időszakokra vonatkozó befizetéshiányt nem kell kimutatni.  

 
Ha a fizetés elmaradása jogszabály alapján indokolt (pl.: egy tagdíj-túlfizetés betudással 
történő rendezése), akkor az egyéni számlát itt nem kell szerepeltetni. 100 forint alatti 
halmozott hátralék esetén sem kell az egyéni számlát figyelembe venni. 
 
71MEB36 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) 
A pénztári alkalmazottak statisztikai állományi létszámán túl, tartalmazza a nyilvántartó 
alkalmazásában álló, pénztár részére nyilvántartási feladatokat ellátó személyek számát is. Ha 
egy alkalmazott több pénztár részére is ellát feladatot, akkor a munkaidő-ráfordítás arányában 
kell az egyes pénztárak létszámánál figyelembe venni. 
 
 
71MF TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
 
71MF392 Átlépő más pénztárból 
A tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok esetén azon hónapban, amelyben az átlépés 
engedélyezhető, a hónap utolsó napján a tagsági jogviszony még az átadó pénztárban áll fenn, 
míg a következő hónap első napján a tagsági jogviszony az átvevő pénztárban jön létre. 
Ennek megfelelően, például 2012. első negyedévre vonatkozóan itt azokat a tagokat kell 
jelenteni, akik tagsági jogviszonya a pénztárnál, mint átvevő pénztárnál 2012. január 1-jén, 
február 1-jén és március 1-jén kezdődött. 
 
71MF393 Átlépő más pénztárba 
A 71MF392-nél leírtak értelmében, például a 2012. első negyedéves jelentésben itt azon 
tagok számát kell szerepeltetni, akiknél a tagsági jogviszony utolsó napja az átadó pénztárnál 
december 31., január 31., illetve február 29. napja volt (míg az átvevő pénztárnál ugyanezen 
tagok tagsági jogviszonya 2012. január 1-jén, február 1-jén, illetve március 1-jén kezdődött). 
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71MG A TAGI SZÁMLÁK ÉS AZ AZONOSÍTATLAN (FÜGGŐ) BEFIZETÉSEK 
PORTFOLIÓJÁNAK BEFEKTETÉSI EREDMÉNYE 
A tagi követelések fedezetét képező befektetéseken (ezen belül a vagyonkezelésbe adott, 
illetve a saját befektetett eszközökön), valamint a függő befizetések befektetésén elért nettó 
hozamot tartalmazza a tábla, eszközcsoportonkénti bontásban. 
71MG12 Értékpapírok  
Valamennyi befektetési jegyet és kockázati tőkealap-jegyet itt kell figyelembe venni, még 
akkor is, ha ingatlanba történő befektetés van mögöttük. 
 
 
71MH NEGYEDÉVES HOZAMRÁTÁK ÉS REFERENCIAHOZAMOK A 
VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓKRA 
A hozamráták és referencia hozamok kiszámítása az Mbr. 4. számú melléklete szerint 
történik. 
 
71MI ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA 
5. és 6. oszlop: Portfolió nettó piaci értéke: a nyilvántartott elszámoló egység számának és 
árfolyamának szorzata, ezer forintban kifejezve.  
 
 
71MJ BEFEKTETÉSEK FŐBB ADATAINAK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA 
Az országok szerinti elhatárolás alapja, hogy az adott értékpapír kibocsátására mely 
országban került sor. 
A táblázatban szereplő összes befektetés időszak végi piaci értéke megegyezik a 72MB 
táblában a teljes portfolió piaci értékére közölt adattal. 
 
71MK BEFEKTETÉSEK FŐBB ADATAINAK DEVIZANEMENKÉNTI 
MEGOSZLÁSA 
A táblázatban szereplő összes befektetés időszak végi piaci értéke megegyezik a 72MB 
táblában a teljes portfolió piaci értékére közölt adattal. 
 

 
71ML A KEZELT VAGYON VAGYONKEZELŐK KÖZÖTTI MEGOSZLÁSA 
A tábla oszlopai 
2. oszlop: Vagyonkezelő azonosító kódja 
A vagyonkezelők azonosítására az adószámuk első nyolc számjegyét kell alkalmazni.  
4. oszlop: Kezelt vagyon összege (ezer Ft) 
A negyedév végi állomány piaci értéken, vagyonkezelőnként. 

 
71MM A KEZELT VAGYON LEJÁRAT SZERINTI MEGOSZLÁSA 
A negyedév végi állapotnak megfelelően, a lejáratig hátralévő idő szerinti bontásban 
szerepelnek az eszközök. 
 
71MN DEVIZAMEGFELELTETÉSI KIMUTATÁS 
A tábla célja: 
Az Mbr. 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok ellenőrzése. 
 
A %-os adatok két tizedesjeggyel szerepelnek. Pl. 6,28% esetén 6,28-ot kell beírni. 
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71MP NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK   

A tábla célja: a tárgyidőszak folyamán nyilvántartásba vett panaszbejelentések, és azok 
feldolgozásának, kezelésének felmérése.  

A táblában használt fogalmak:  
Panasztípusok  
Tájékoztatási hiányosság  
- szerződéskötés előtt: Ha a panasz elsősorban arra vonatkozik, hogy az ügyfelet az 

intézmény nem tájékoztatta megfelelően az adott konstrukcióról, annak kockázatairól, 
az ügyfelet terhelő többletköltségekről, vagy bármilyen olyan tényezőről, amely az 
ügyfél szempontjából lényeges lehet megfelelő üzleti döntéshozatalához. 

- szerződéskötés után: Ha a panasz a szerződéskötés utáni időszakban történt 
tájékoztatási hiányosságra vonatkozik. (Szerződéses feltételek változásával, 
kondícióváltozással kapcsolatos hiányos tájékoztatás.)  

Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás minősége  
Az ügyfelekkel szemben tanúsított magatartás, udvariatlan kiszolgálás; nehezen 
elérhető ügyintézők; ügyintézés lassúsága stb. 

Jutalék, díj, költség mértéke  
A pénztári szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan, vagy egyéb címen felszámított 
díj mértéke, vagy új díj bevezetése miatti panasz. 

Kamat, hozam mértéke  
A pénztári szolgáltatáshoz kapcsolódó kamat, illetve hozam mértékének kifogásolása. 

Nyilvántartási, ügyviteli hiba  
Számviteli és informatikai háttér hibáira, valamint az ügykezelés, adminisztráció során 
előforduló hibák (hibás bizonylat, beadvány elvesztése, postázási hiba, kötelező 
értesítések elmulasztása, stb.) miatti panaszok. 

Elszámolás, megbízásteljesítés  
Azok a panaszok, amelyek elszámolási vitát eredményeznek egyes tranzakciók 
(pénztári ki-befizetés, átutalási-átvezetési megbízás stb.) hibás vagy elmaradt 
teljesítéséből eredően, vagy egyéb okból. 

A tábla kitöltése: 
Az írásban, illetve elektronikus úton beérkezett és nyilvántartásba vett, a pénztár 
tevékenységével kapcsolatos panaszokra vonatkozóan kell kitölteni.  
A 71MP01-71MP04 sorok a tárgyidőszak elején folyamatban lévő, továbbá a tárgyidőszakban 
beérkezett, illetve a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek, és a tárgyidőszak végén nyitott 
panaszügy számát részletezik. A 71MP02 sornál az minősül lezárt panaszügynek, amit a 
pénztár a maga részéről lezártnak tekint, pl. azáltal, hogy megválaszolta a panaszt. 
A 71MP05-tel kezdődő sorok a peresített panaszügyekre vonatkoznak. A táblának ez a 
szakasza és az előbbi (71MP01-71MP04 sorig tartó) része egymástól független szempontból 
vizsgálja a panaszügyeket. Ebből adódóan átfedés is lehet a két szakasz egy-egy adatsora 
között.  

A tábla oszlopai  
1. oszlop: a 71MP01 kezdetű soroknál a tárgyidőszakban lezárt panaszügyeket tartalmazza 
tevékenységi típusonkénti bontásban, darabban.  
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2. oszlop: a 71MP01 kezdetű soroknál a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek 
tevékenységi típusonkénti és összesített adatait tartalmazza.  

3-11. oszlopok: a 71MP01 kezdetű sorok esetében (a 2. oszlop adatainak megbontásánál), ha 
egy levélben több, különböző jellegű panaszt is bejelentettek, akkor mindegyik panaszt külön-
külön fel kell tüntetni az érintett oszlopban. Ebből adódóan, a 3-11. oszlopok összege 
nagyobb lehet, mint a 2. oszlopban szereplő adat. 

A tábla sorai  
71MP02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek száma összesen. A tárgyidőszakban lezárt 

panaszügyek száma panasztípusok, a panaszügyintézés időtartama, illetve a 
panaszügyek megalapozottsága szerinti bontásban. 

71MP03 
71MP04 

 
Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején 
Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak végén 
Az időszak elején, illetve az időszak végén még lezáratlan (folyamatban lévő) 
panaszügyek, panasztípusonkénti bontásban. 

71MP051 Peresített panaszügyekre vonatkozó adatok: 
A folyamatban lévő peresített panaszügyek száma, panasztípusonkénti 
bontásban. 

71MP052 
71MP053 
 

Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma 
Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma 
A lezárt peresített panaszügyeket kell megbontani, külön sorban a panaszos, és 
külön sorban az intézmény javára lezárult pereket. 

71MP071 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma 
A pénztárat, mint panaszoltat érintő azon ügyek száma, amelyek kapcsán a 
Békéltető Testület eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette 
a pénztárat. 

71MP072 A pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési 
nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban 
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben 
igenlő alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult. 

71MP073 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a 
tárgyidőszakban 
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a befektetési vállalkozás a 
tárgynegyedévben a Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) 
végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult. 

71MP074 Békéltető testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött 
egyezségek száma a tárgyidőszakban 
A Pénzügyi Békéltető Testület elé került azon ügyek száma, amelyekkel 
kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben egyezségre jutott a panaszossal, 
függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult. 

71MP08 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) 
Azon személyek száma, akik teljes munkaidőben foglalkoznak az intézmény 
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érdekében a panaszügyekkel, panaszkezeléssel (akár munkavállalóként, akár 
egyéb megbízás keretében). A tárgynegyedév végi állományi létszámot kell 
megadni. 

 

71MR MÁS VÁLLALKOZÁSBAN VALÓ TULAJDONOSI RÉSZESEDÉSEK A 
TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN 
A táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kell 
szerepeltetni, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik. Az adatokat vállalkozások 
szerinti bontásban tartalmazza a tábla. 
 
 
71MS NEM TAGOKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
A táblában a tagokkal szembeni követelések nem szerepelnek, továbbá az értékpapírokhoz 
kapcsolódó követelések és kötelezettségek sem. 
A pénztár egészére vonatkozóan, a tárgyidőszak végi adatokat tartalmazza a tábla 
Tételesen csak azokat a partnereket kell felsorolni, amelyekkel szemben összesítve 500 ezer 
forintnál nagyobb a követelés, illetve a kötelezettség teljes állománya. 
 
71MS12 További követelések együttesen 
Azon partnerekkel szembeni követelések összesített értéke, amelyekkel szemben a követelés 
állománya nem éri el az 500 ezer forintot. 
71MS22 További kötelezettségek együttesen 
Azon partnerekkel szembeni kötelezettségek összesített értéke, amelyekkel szemben a 
kötelezettség állománya nem éri el az 500 ezer forintot. 
 
 
71 MT A TÁRGYIDŐSZAKBAN KAPOTT TÁMOGATÁS, ADOMÁNY 
A tárgyidőszakban bevételként elszámolt tételeket tartalmazza a tábla. 
 
 
72MB PORTFÓLIÓ ÁLLOMÁNY 
3. oszlop: 
A nem kötvény-típusú értékpapírok árát ezer forintban, 6 tizedesjeggyel kell megadni. 
A kötvény-típusú értékpapírok esetében az időarányos kamatot is tartalmazó (bruttó) piaci 
árfolyam a névérték %-ában kifejezve szerepel. Példa a kötvény árfolyamának megadására: 
ha egy kötvény piaci árfolyama 98,27%, akkor a táblázatba 0,982700-t kell beírni. 
 
C/ Éves gyakoriságú táblák 
 
Az éves gyakoriságú táblákat az Mpkr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, a 
mérleg- és eredménykimutatás tételeire alapozva kell elkészíteni. 
 
73MF A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
Kitöltése a 71MF táblánál leírtak szerint történik. 
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D/ Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 
 
A biztosításmatematikai statisztikai jelentés tábláit (74-gyel kezdődő táblák) az Mpt. 31. § (3), 
továbbá a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és 
pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok 
kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján kell 
kitölteni. 
 
 
E/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 
 
73MNYAD MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (ÉVES) 
A tábla célja: 
A pénztár felügyeleti díjfizetési kötelezettségének kiszámítása, bevallása. 

A tábla kitöltése 
A táblában kell szerepeltetni az Mpt. 116. § (3)-(4) bekezdések rendelkezése alapján számított 
felügyeleti éves alapdíj összegét. 
 
71MNYVDN MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ 
SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK (NEGYEDÉVES) 
A magánnyugdíjpénztár által fizetendő változó díj éves mértéke az Mpt. 116. § (5) bekezdése 
értelmében a pénztári vagyon piaci értékének 0,25 ezreléke. 
 
71MNYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap): a tárgynegyedévi tényleges 
működési napok száma. Ha a pénztár tevékenységét negyedév közben kezdi meg, a működési 
napok száma: 90 nap mínusz a nem működési napok száma. Minden negyedévet 90 naposnak 
kell tekinteni (tehát teljes tárgynegyedévi működés esetén 90 nap jelentendő). 

71MNYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – vagyon piaci értéke: 72MB1,ad cella 
értéke 

71MNYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon piaci értéke után: 
{(71MNYVDN02 cella értéke*0,00025)* 71MNYVDN01/90}/4 

71MNYVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen: 71MNYVDN03-
71MNYVDN11. Az itt feltüntetett összeg – a tárgyév második negyedéve kivételével – 
megegyezik a 71MNYVDN3 sor értékével. 

 
71MNYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) 
Teljes évi működés esetén 360 nap jelentendő. Ha a pénztár a tevékenységét év közben kezdte 
meg, a működési napok száma: 360 nap mínusz a nem működéssel töltött napok száma. 
 
71MNYVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon piaci értéke után - auditált adatok 
alapján:  = (71MNYVDN06*0,00025)* (71MNYVDN05/360) 
 
71MNYVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója:  
(= 71MNYVDN08 - 71MNYVDN07) 
 
71MNYVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj 
(=71MNYVDN101 + 71MNYVDN102)  
71MNYVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés 
+ / hiány -)  (= 71MNYVDN102 - 71MNYVDN07) 
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F/ Törzsadat jelentés (éves, illetve eseti) 
 
KTAPT1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
KTAT106 sor: Intézmény jogi státusza 
A következő lehetőségek választhatóak: aktív, cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, 
felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás 
alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, 
átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív. 
 
KTAPT2 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK/KÖTELEZŐ ALKALMAZOTTAK 
KTAPT201113 sor: Vezető tisztségviselő 
A lehetséges értékek: „igen”, „nem”. 
KTAPT201114 sor: Képviseleti joggal rendelkezik 
A lehetséges értékek: „önállóan”, „együttesen”, „nem rendelkezik”. 
KTAPT201115 sor: Tisztség betöltésének alapja 
A lehetséges értékek: „megválasztás”, „kinevezés”. 
KTAPT201116 sor: Az intézmény alkalmazottja 
A lehetséges értékek: „igen”, „nem”. 
KTAPT201117 sor: Tisztségviselő-mentesítés jogcíme 
A lehetséges értékek: „iskolai végzettség alól”, „gyakorlati idő alól történő mentesítés”. 
 
KTAPT3 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI 
A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes 
személy megbízása esetén is kötelezően kitöltendőek. 
 
KTAPT4 MEGBÍZÁS/KISZERVEZÉS ADATAI 
Attól függően, hogy a kiszervezett tevékenységet ki végzi, vagy csak az intézményre, vagy 
csak a természetes személyre vonatkozó sorokat kell kitölteni. 
KTAPT40131 Megbízás/kiszervezés típusa 
Pl.: letétkezelés, számlavezetés, aktuáriusi tevékenység stb. 
 
KTAPT5 PÉNZTÁR TAGDÍJMEGOSZTÁSA 
A tábla célja: a közgyűlés által elfogadott, SZMSZ-ben rögzített pénztári tagdíjmegosztási 
arányok nyomon követése. 
KTAPT50105 sor: Megosztási elv 
Rövid leírás, amely megadja, hogy milyen jellegű befizetésre vonatkozik az adott megosztási 
konstrukció. Pl.: csak tagdíjkiegészítésre, valamennyi befizetésre stb. 
 
KTAPT6 JOGUTÓDLÁSI ADATOK 
KTAPT61013 sor: Érintett intézmény szerepe 
A lehetséges értékek: „jogelőd”, „jogutód”. 
KTAPT61016 sor: Jogutódlás típusa 
A lehetséges értékek: „beolvadás”, „kiválás”, „összeolvadás”, „különválás”. 
KTAPT62013 sor: Másik érintett intézmény szerepe 
A lehetséges értékek: „jogelőd”, „jogutód”. 



V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 42/2011. (XI. 30.) BM rendelete
a hivatásos tûzoltóságok által végezhetõ szolgáltatások körérõl, valamint a hivatásos tûzoltósági
célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának
szabályairól

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a hivatásos tûzoltósági célokat szolgáló ingatlanokra, tûzvédelmi berendezésekre, híradó (hírközlõ)

eszközökre, szakfelszerelésekre, gépjármûvekre és az azokkal kapcsolatban a hivatásos tûzoltóság által, térítés

ellenében végezhetõ szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) és a kapacitás kihasználását célzó hasznosításra

(a továbbiakban: hasznosítás) terjed ki.

(2) E rendelet értelmében hasznosításnak minõsül, ha az (1) bekezdésben megjelölt ingatlant nem a hivatásos tûzoltóság

elhelyezésére, a tûzvédelmi berendezést, szakfelszerelést, gépjármûvet nem tûzmegelõzési, tûzoltási, mûszaki

mentési, katasztrófa-elhárítási tevékenységhez, illetve az ezekkel kapcsolatos felkészítésre, készenlétre, továbbá

rendeltetésszerû mûködéshez szükséges karbantartásra, javításra és felújításra használják.

2. § A hivatásos tûzoltósági célokat szolgáló ingatlant vagy annak meghatározott részét csak akkor lehet a hasznosítási

célra használni, ha

a) az a hivatásos tûzoltóság folyamatos szolgálatellátást nem akadályozza,

b) a hivatásos tûzoltóság személyi állományának elhelyezése a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési

szervek elhelyezési szabályzatában foglaltaknak megfelelõen biztosított,

c) a rendeltetéstõl eltérõ használat esetén a hatósági engedélyezés, bejelentés jogszabályban foglaltaknak

megfelelõen megtörtént,

d) az a tûzoltóság részére jogszabályban elõírt készenléti vonulós szerek, kötelezõ raktári készletek, kiegészítõ

berendezések elhelyezési feltételeit károsan nem befolyásolja.

3. § (1) Tûzvédelmi berendezéseket és híradó (hírközlõ) eszközöket csak akkor lehet hasznosítani vagy azokkal szolgáltatást

végezni, ha az a hivatásos tûzoltóságok folyamatos mûködését, riaszthatóságát és hírforgalmazását nem akadályozza.

(2) A készenlétben tartott gépjármûveket és szakfelszereléseket csak akkor lehet hasznosítani vagy azokkal szolgáltatást

végezni, ha azok folyamatosan riaszthatók, valamint az eltérõ célra használt gépjármûvek és szakfelszerelések az

illetékességi területet nem hagyják el.

(3) Amennyiben elõre látható, hogy a vállalt tevékenység leállítási ideje technikai, technológiai okokból következõen az

elõírt riasztási idõt jelentõsen meghaladja, úgy elõre gondoskodni szükséges – a jármûvek meghibásodásához

hasonlóan – a más területekrõl történõ kiváltásáról.

4. § (1) Tûzvédelmi berendezést, gépjármûvet és szakfelszerelést csak az elõírásoknak megfelelõ képesítéssel rendelkezõ

kezelõszemélyzettel együtt – mûszaki és munkavédelmi feltételeknek megfelelõ állapotban – lehet hasznosítás

céljából használatba adni.

(2) A 3. §-ban meghatározottak hasznosításáról, szolgáltatás végzésérõl – az igénybevétel idõpontjának, várható

idõtartamának és az igénybe vett szakfelszerelés riasztási módjának meghatározásával – a hivatásos tûzoltóságnak

tájékoztatni kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (a továbbiakban: területi szerv)

ügyeletét.

(3) A hasznosítást, vagy szolgáltatás végzését a szerzõdés feltételeit tartalmazó írásos kérelemre – a területi szerv vezetõje

elõzetes írásbeli hozzájárulásával – a hivatásos tûzoltóság vezetõje engedélyezi.
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(4) A hasznosítás vagy a szolgáltatás feltétele a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (a továbbiakban:

központi szerv) vezetõje által rendszeresített minta alapján megkötött írásbeli szerzõdés.

(5) A hasznosítás, szolgáltatásnyújtás szerzõdéses feltételeit, ellenértékét az önköltség-számítás szabályaira figyelemmel

a megállapodást kötõ központi, vagy területi szerv vezetõje határozza meg.

(6) A hasznosítás, szolgáltatásnyújtás ellenértékét úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi egyenleg az állami

költségvetés, illetve a megállapodást kötõ központi, vagy területi szerv számára többletet tartalmazzon.

5. § (1) A szolgáltatások körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A hivatásos tûzoltóság nem végezhet saját illetékességi területén olyan szolgáltatást, amelynek tekintetében

hatósági, szakhatósági tevékenységet végez. A hivatásos tûzoltóság nem végezhet saját illetékességi területén

az 1. melléklet 6., 17., 18. pontjában szereplõ szolgáltatást, valamint a tûzátjelzések fogadását nem végezheti

szolgáltatásként, amennyiben a tûzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elõ.

(3) A hivatásos tûzoltóság csak olyan szolgáltatást végezhet, amely nem akadályozza az alapvetõ feladatainak ellátását és

a folyamatos szolgálatellátást.

(4) A hasznosítás céljából történõ igénybevételt – ha azt a szolgálati érdek szükségessé teszi – a területi szerv ügyeletének

vagy az engedélyezõ hivatásos tûzoltóság vezetõjének utasítására azonnal be kell fejezni vagy fel kell függeszteni.

6. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a tûzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tûzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstõl

eltérõ használatának szabályairól szóló 34/1996. (XII. 29.) BM rendelet és a tûzoltóságok által végezhetõ szolgáltatások

körérõl és szabályairól szóló 37/1997. (VI. 11.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 42/2011. (XI. 30.) BM rendelethez

A hivatásos tûzoltóságok által térítés ellenében végezhetõ szolgáltatások köre

1. Állatmentés;

2. Darázs- és méhraj befogása, eltávolítása;

3. Daruzás;

4. Épületek, építmények bontási munkálatai;

5. Fakivágás, gallyazás;

6. Kézi, hordozható tûzoltó készülékek ellenõrzése, javítása, töltése;

7. Légzõkészülékek, tûzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenõrzése;

8. Légzõpalackok töltése;

9. Magasban végzett munka végrehajtása;

10. Mozgásképtelen gépjármûvek mozgatása, szállítása;

11. Oktatás, oktatásszervezés;

12. Rendezvények tûzvédelmi biztosítása;

13. Rendezvényszervezés, rendezvényen való részvétel;

14. Tárgykiemelés;

15. Teherfuvarozás;

16. Tûzátjelzés fogadása, tûzjelzõ vagy tûzoltó központok, valamint tûzjelzõ és tûzoltó központok távfelügyelete, továbbá

tûz- és hibaátjelzést fogadó berendezések felügyelete;

17. Tûzoltótömlõk nyomáspróbázása;

18. Tûzcsap és tûzi-víz tároló medence ellenõrzés, karbantartás;

19. A tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanrészek eseti bérbeadása;

20. Vízeltávolítás, vízszállítás.
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A belügyminiszter 43/2011. (XI. 30.) BM rendelete
a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területérõl

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illetékességi területérõl szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 43/2011. (XI. 30.) BM rendelethez

Katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területe

Katasztrófavédelmi kirendeltség Település
Bács-Kiskun megye Baja Apostag

Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszõlõs
Baja
Bátmonostor
Bátya
Császártöltés
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Dávod
Drágszél
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Érsekcsanád
Érsekhalma
Fajsz
Felsõszentiván
Foktõ
Gara
Géderlak
Hajós
Harta
Hercegszántó
Homokmégy
Kalocsa
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
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Miske
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Ordas
Öregcsertõ
Rém
Solt
Sükösd
Szakmár
Szeremle
Tataháza
Újsolt
Újtelek
Uszód
Vaskút

Kecskemét Ágasegyháza
Ballószög
Bugac
Bugacpusztaháza
Dunavecse
Felsõlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Gátér
Helvécia
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kiskunfélegyháza
Kunadacs
Kunbaracs
Kunpeszér
Kunszállás
Kunszentmiklós
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Móricgát
Nyárlõrinc
Orgovány
Pálmonostora
Petõfiszállás
Soltszentimre
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szentkirály
Tass
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld

Kiskunhalas Akasztó
Balotaszállás
Bócsa
Borota
Csengõd
Csólyospálos
Harkakötöny
Imrehegy
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Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Kecel
Kelebia
Kéleshalom
Kiskõrös
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Mélykút
Páhi
Pirtó
Soltvadkert
Szank
Tabdi
Tázlár
Tompa
Zsana

Baranya megye Mohács Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Borjád
Bóly
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
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Székelyszabar
Szellõ
Szûr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend

Pécs Abaliget
Ág
Alsómocsolád
Apátvarasd
Aranyosgadány
Áta
Bakóca
Bakonya
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Berkesd
Bicsérd
Bikal
Birján
Boda
Bodolyabér
Bogád
Cserkút
Egerág
Egyházaskozár
Ellend
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Görcsöny
Gyód
Hásságy
Hegyhátmaróc
Hidas
Hosszúhetény
Husztót
Kárász
Keszü
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisherend
Kisvaszar
Komló
Kovácsszénája
Kozármisleny
Köblény
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Liget
Lothárd
Lovászhetény
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarsarlós
Magyarszék
Mánfa
Martonfa
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Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagykozár
Nagypall
Orfû
Oroszló
Óbánya
Ófalu
Palé
Pécs
Pécsudvard
Pécsvárad
Pellérd
Pereked
Pogány
Romonya
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Szemely
Szilágy
Szõkéd
Tarrós
Tékes
Tófû
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengõvárkony
Zók

Siklós Siklós
Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Baksa
Baranyahídvég
Beremend
Bisse
Bogádmindszent
Bosta
Csarnóta
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
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Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kemse
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Ócsárd
Ózdfalu
Old
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Pócsa
Rádfalva
Regenye
Sámod
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szalánta
Szaporca
Szava
Szilvás
Szõke
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

Szigetvár Szigetvár
Almamellék
Almáskeresztúr
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Bánfa
Basal
Besence
Bogdása
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csányoszró
Csebény
Cserdi
Csertõ
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Endrõc
Felsõszentmárton
Gerde
Gilvánfa
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Kákics
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisasszonyfa
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorág
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Sellye
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
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Somogyviszló
Sósvertike
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlõrinc
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor

Békés megye Békéscsaba Békéscsaba
Békés
Bélmegyer
Csabaszabadi
Csárdaszállás
Doboz
Elek
Geszt
Gyula
Kamut
Kétegyháza
Kétsoprony
Köröstarcsa
Kötegyán
Mezõberény
Mezõgyán
Méhkerék
Murony
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szabadkígyós
Tarhos
Telekgerendás
Újkígyós
Újszalonta

Orosháza Orosháza
Almáskamarás
Battonya
Békéssámson
Csanádapáca
Csorvás
Dombegyház
Dombiratos
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Lõkösháza
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
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Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Nagyszénás
Pusztaföldvár
Pusztaottlaka
Tótkomlós
Végegyháza

Szeghalom Szeghalom
Békésszentandrás
Biharugra
Bucsa
Csabacsûd
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Gyomaendrõd
Hunya
Kardos
Kertészsziget
Kondoros
Körösladány
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Örménykút
Szarvas
Vésztõ
Zsadány

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encs Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsóberecki
Alsógagy
Alsóregmec
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Baskó
Beret
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Bózsva
Büttös
Cigánd
Csenyéte
Csobád
Dámóc
Detek
Encs
Erdõhorváti
Fáj
Fancsal
Felsõberecki
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Felsõdobsza
Felsõgagy
Felsõregmec
Felsõvadász
Filkeháza
Fony
Forró
Fulókércs
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Györgytarló
Halmaj
Háromhuta
Hejce
Hercegkút
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Hollóháza
Homrogd
Ináncs
Kány
Karcsa
Karos
Kázsmárk
Kéked
Kenézlõ
Keresztéte
Kishuta
Kiskinizs
Kisrozvágy
Komlóska
Korlát
Kovácsvágás
Krasznokvajda
Kupa
Lácacséke
Léh
Litka
Makkoshotyka
Méra
Mikóháza
Mogyoróska
Monaj
Nagyhuta
Nagykinizs
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Nagyrozvágy
Novajidrány
Nyésta
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztafalu
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Selyeb
Semjén
Sima
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Telkibánya
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Tomor
Tornyosnémeti
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilmány
Vilyvitány
Viss
Vizsoly
Zalkod
Zemplénagárd
Zsujta

Kazincbarcika Abod
Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Arló
Balajt
Bánhorváti
Bánréve
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
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Borsodszirák
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Domaháza
Dövény
Dubicsány
Edelény
Égerszög
Farkaslyuk
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Galvács
Gömörszõlõs
Hangács
Hangony
Hegymeg
Hét
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafõ
Kánó
Kazincbarcika
Kelemér
Királd
Kissikátor
Komjáti
Kondó
Kurityán
Ládbesenyõ
Lak
Lénárddaróc
Mályinka
Martonyi
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nekézseny
Nyomár
Ormosbánya
Ózd
Parasznya
Perkupa
Putnok
Radostyán
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókápolna
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Sajókaza
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajószentpéter
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhafõ
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Uppony
Vadna
Varbó
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy

Miskolc Abaújszántó
Alsódobsza
Alsózsolca
Arnót
Bekecs
Berzék
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Csobaj
Emõd
Erdõbénye
Felsõzsolca
Gesztely
Golop
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Legyesbénye
Mád
Mályi
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Megyaszó
Mezõzombor
Miskolc
Monok
Nyékládháza
Onga
Prügy
Rátka
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szikszó
Szirmabesenyõ
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos

Tiszaújváros Ároktõ
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Gelej
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Kács
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezõcsát
Mezõkeresztes
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Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Muhi
Nagycsécs
Négyes
Nemesbikk
Ónod
Oszlár
Sajóhídvég
Sajóörös
Sajószöged
Sály
Szakáld
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Tiszavalk
Vatta

Csongrád megye Szeged Algyõ
Ambrózfalva
Apátfalva
Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Forráskút
Földeák
Királyhegyes
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Kübekháza
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Mórahalom
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Ópusztaszer
Öttömös
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Pitvaros
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Szentes Árpádhalom
Csanytelek
Csongrád
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyõ
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Székkutas
Szentes
Tömörkény

Fejér megye Dunaújváros Adony
Alap
Alsószentiván
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Cece
Daruszentmiklós
Dég
Dunaújváros
Elõszállás
Hantos
Igar
Iváncsa
Káloz
Kisapostag
Kulcs
Lajoskomárom
Mátyásdomb
Mezõfalva
Mezõkomárom
Mezõszilas
Nagykarácsony
Nagylók
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
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Ráckeresztúr
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Vajta

Székesfehérvár Aba
Alcsútdoboz
Bakonycsernye
Bakonykúti
Balinka
Baracska
Bicske
Bodajk
Bodmér
Csabdi
Csákberény
Csákvár
Csókakõ
Csór
Csõsz
Enying
Ercsi, kivéve MOL Rt. Dunai Finomító
üzemi területe
Etyek
Fehérvárcsurgó
Felcsút
Füle
Gánt
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Jenõ
Kajászó
Kápolnásnyék
Kincsesbánya
Kisláng
Kõszárhegy
Lepsény
Lovasberény
Magyaralmás
Mány
Martonvásár
Mezõszentgyörgy
Moha
Mór
Nadap
Nádasdladány
Nagyveleg
Óbarok
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
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Pusztavám
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Söréd
Sukoró
Szabadbattyán
Szár
Székesfehérvár
Tabajd
Tác
Tordas
Újbarok
Úrhida
Vál
Velence
Vereb
Vértesacsa
Vértesboglár
Zámoly
Zichyújfalu

Gyõr-Moson-Sopron megye Gyõr Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bõny
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Écs
Enese
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezõörs
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
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Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Rábapatona
Rábaszentmiklós
Ravazd
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Tényõ
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
Veszprémvarsány

Kapuvár Acsalag
Babót
Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Cirák
Csorna
Dénesfa
Dör
Edve
Egyed
Farád
Fehértó
Gyóró
Gyõrsövényház
Himod
Hövej
Jobaháza
Kapuvár
Kisbabot
Kisfalud
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
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Rábacsécsény
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Zsebeháza

Mosonmagyaróvár Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog

Sopron Ágfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõhomok
Fertõd
Fertõendréd
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Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

Hajdú-Bihar megye Debrecen Álmosd
Ártánd
Bagamér
Balmazújváros
Bedõ
Bocskaikert
Bojt
Debrecen
Derecske
Ebes
Egyek
Esztár
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Hortobágy
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nagyhegyes
Nagykereki
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Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Sáránd
Téglás
Tépe
Tiszacsege
Újléta
Vámospércs

Hajdúnánás Folyás
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos

Püspökladány Bakonszeg
Báránd
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Csökmõ
Darvas
Földes
Furta
Gáborján
Kaba
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nádudvar
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tetétlen
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

Heves megye Eger Aldebrõ
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Besenyõtelek
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Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Demjén
Dormánd
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerszalók
Egerszólát
Erdõkövesd
Fedémes
Feldebrõ
Felsõtárkány
Füzesabony
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kál
Kápolna
Kerecsend
Kisfüzes
Kompolt
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mezõszemere
Mezõtárkány
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyút
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Poroszló
Recsk
Sarud
Sirok
Szajla
Szarvaskõ
Szentdomonkos
Szihalom
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Tófalu
Újlõrincfalva
Váraszó
Verpelét
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Gyöngyös Abasár
Adács
Apc
Átány
Atkár
Boconád
Boldog
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Erdõtelek
Erk
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Hatvan
Heréd
Heves
Hevesvezekény
Hort
Karácsond
Kerekharaszt
Kisköre
Kisnána
Kömlõ
Lõrinci
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagykökényes
Nagyréde
Pálosvörösmart
Pély
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Szûcsi
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Zagyvaszántó
Zaránk

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jászberény Alattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
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Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

Karcag Abádszalók
Berekfürdõ
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunmadaras
Nagyiván
Tiszabõ
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tomajmonostora

Mezõtúr Csépa
Cserkeszõlõ
Kétpó
Kuncsorba
Kunszentmárton
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Túrkeve

Szolnok Besenyszög
Cibakháza
Csataszög
Fegyvernek
Hunyadfalva
Kengyel
Kõtelek
Martfû
Nagykörû
Örményes
Rákóczifalva
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Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszajenõ
Tiszapüspöki
Tiszasüly
Tiszatenyõ
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

Komárom-Esztergom megye Esztergom Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Gyermely
Héreg
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttõ
Szomor
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny

Tatabánya Ács
Ácsteszér
Aka
Almásfüzitõ
Ászár
Bábolna
Baj
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
Bokod
Császár
Csatka
Csém
Csép
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Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Ete
Kecskéd
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Kocs
Komárom
Kömlõd
Környe
Mocsa
Nagyigmánd
Naszály
Neszmély
Oroszlány
Réde
Súr
Szákszend
Szárliget
Szomód
Tardos
Tarján
Tárkány
Tata
Tatabánya
Várgesztes
Vérteskethely
Vértessomló
Vértesszõlõs
Vértestolna

Nógrád megye Balassagyarmat Alsópetény
Balassagyarmat
Bánk
Becske
Bér
Bercel
Berkenye
Borsosberény
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Diósjenõ
Drégelypalánk
Endrefalva
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Érsekvadkert
Felsõpetény
Galgaguta
Herencsény
Hollókõ
Hont
Horpács
Hugyag
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Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Kálló
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nõtincs
Õrhalom
Õsagárd
Patak
Patvarc
Pusztaberki
Rétság
Rimóc
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szendehely
Szente
Szirák
Szügy
Terény
Tereske
Tolmács
Vanyarc
Varsány

Salgótarján Alsótold
Bárna
Bátonyterenye
Bokor
Buják
Cered
Csécse
Cserhátszentiván
Dorogháza
Ecseg
Egyházasdengeleg
Egyházasgerge
Etes
Felsõtold
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Garáb
Héhalom
Ipolytarnóc
Jobbágyi
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kisbágyon
Kisbárkány
Kishartyán
Kozárd
Kutasó
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszõlõs
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Palotás
Pásztó
Piliny
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sámsonháza
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szarvasgede
Szilaspogony
Szuha
Szurdokpüspöki
Tar
Vizslás
Zabar

Pest megye Cegléd Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Farmos
Jászkarajenõ
Kocsér
Kóka
Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykáta
Nagykõrös
Nyársapát
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Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószõlõs
Tóalmás
Törtel
Újszilvás

Érd Apaj
Áporka
Biatorbágy
Budajenõ
Budakeszi
Budaörs
Délegyháza
Diósd
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Érd, MOL Rt. Dunai Finomító Ercsi üzemi
területével
Halásztelek
Herceghalom
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Pusztazámor
Ráckeve
Remeteszõlõs
Solymár
Sóskút
Százhalombatta
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tárnok
Telki
Tinnye
Tök
Tököl
Törökbálint
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Üröm
Zsámbék

Gödöllõ Acsa
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdõkertes
Fót
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Õrbottyán
Szada
Tura
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Valkó
Veresegyház
Verseg
Zsámbok

Monor Alsónémedi
Bénye
Bugyi
Csévharaszt
Dabas
Dánszentmiklós
Ecser
Felsõpakony
Gomba
Gyál
Gyömrõ
Hernád
Inárcs
Kakucs
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Ócsa
Örkény
Pécel
Péteri
Pilis
Pusztavacs
Sülysáp

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 141. szám 33907



Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés

Vác Bernecebaráti
Budakalász
Csobánka
Csomád
Csörög
Csõvár
Dunabogdány
Dunakeszi
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kisoroszi
Kosd
Kóspallag
Leányfalu
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Penc
Perõcsény
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szentendre
Szigetmonostor
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Tahitótfalu
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verõce
Visegrád
Zebegény

Somogy Barcs Babócsa
Bakháza
Barcs
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Bélavár
Beleg
Berzence
Bolhás
Bolhó
Csokonyavisonta
Csurgó
Csurgónagymarton
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Heresznye
Homokszentgyörgy
Iharos
Iharosberény
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
Komlósd
Kutas
Lábod
Lakócsa
Nagyatád
Nagykorpád
Õrtilos
Ötvöskónyi
Péterhida
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár
Zákány
Zákányfalu

Kaposvár Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
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Bodrog
Bonnya
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fiad
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gamás
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisbárapáti
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Lad
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor
Patalom
Patca
Patosfa
Polány
Ráksi
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Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

Marcali Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Buzsák
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Inke
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagybajom
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Öreglak
Pamuk
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
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Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

Siófok Ádánd
Andocs
Bábonymegyer
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonlelle
Balatonõszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Bedegkér
Fonyód
Gyugy
Hács
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kereki
Kisberény
Kõröshegy
Kötcse
Látrány
Lengyeltóti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Ordacsehi
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszõlõs
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogybabod
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Somogytúr
Szántód
Szólád
Szorosad
Szõlõsgyörök
Tab

33912 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 141. szám



Teleki
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Visz
Zala
Zamárdi
Zics

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehérgyarmat Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvarsány
Komlódtótfalu
Kölcse
Kömörõ
Lónya
Magosliget
Mánd
Márokpapi
Mátyus
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Nemesborzova
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Nyírmada
Olcsva
Olcsvaapáti
Panyola
Pátyod
Penyige
Porcsalma
Pusztadobos
Rozsály
Sonkád
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszaszalka
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Ura
Uszka
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Zajta
Zsarolyán

Kisvárda Ajak
Anarcs
Balsa
Benk
Berkesz
Beszterec
Buj
Demecser
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gávavencsellõ
Gégény
Gyõröcske
Gyulaháza
Ibrány
Jéke
Kék
Kékcse
Kisvárda
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Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nagyhalász
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Paszab
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszarád
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Vasmegyer
Záhony
Zsurk

Mátészalka Baktalórántháza
Bátorliget
Besenyõd
Encsencs
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kállósemjén
Kántorjánosi
Kisléta
Kocsord
Laskod
Levelek
Magy
Máriapócs
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
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Nyírjákó
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlugos
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Õr
Papos
Penészlek
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Ramocsaháza
Rápolt
Rohod
Szamoskér
Szamosszeg
Terem
Tiborszállás
Vaja
Vállaj

Nyíregyháza Apagy
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kálmánháza
Kemecse
Kótaj
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyírmihálydi
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Rakamaz
Sényõ
Szabolcs
Szakoly
Székely
Szorgalmatos
Timár
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári
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Újfehértó
Tolna megye Dombóvár Attala

Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyulaj
Iregszemcse
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kisszékely
Kocsola
Koppányszántó
Kurd
Lápafõ
Magyarkeszi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Nak
Ozora
Pári
Pincehely
Szakcs
Tamási
Tolnanémedi
Újireg
Várong

Paks Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Fadd
Gerjen
Györköny
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
Simontornya
Tengelic

Szekszárd Alsónána
Alsónyék
Aparhant
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Belecska
Bogyiszló
Bonyhád
Bonyhádvarasd
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Cikó
Decs
Diósberény
Dúzs
Fácánkert
Felsõnána
Grábóc
Gyönk
Györe
Harc
Hõgyész
Izmény
Kajdacs
Kakasd
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kistormás
Kisvejke
Kölesd
Lengyel
Medina
Miszla
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Mucsi
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Õcsény
Pörböly
Regöly
Sárpilis
Sióagárd
Szakadát
Szakály
Szálka
Szárazd
Szedres
Szekszárd
Tevel
Tolna
Udvari
Váralja
Várdomb
Varsád
Závod
Zomba

Vas megye Körmend Alsószölnök
Alsóújlak
Andrásfa
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Bérbaltavár
Csákánydoroszló
Csehi

33918 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 141. szám



Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Felsõszölnök
Gasztony
Gersekarát
Gyõrvár
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Ispánk
Ivánc
Kám
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nagytilaj
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Olaszfa
Orfalu
Oszkó
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pácsony
Pankasz
Petõmihályfa
Pinkamindszent
Püspökmolnári
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Sárfimizdó
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Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szõce
Telekes
Vasalja
Vasszentmihály
Vasvár
Velemér
Viszák

Sárvár Bejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Bõ
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csánig
Csehimindszent
Csénye
Csipkerek
Csönge
Duka
Egervölgy
Egyházashetye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Iklanberény
Jákfa
Jánosháza
Káld
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenéz
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Lócs
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mikosszéplak
Nagygeresd
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Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemesládony
Nick
Nyõgér
Ostffyasszonyfa
Ölbõ
Pápoc
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Rum
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Szemenye
Szergény
Tokorcs
Tompaládony
Tormásliget
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vát
Vönöck
Zsédeny
Zsennye

Szombathely Acsád
Balogunyom
Bozsok
Bozzai
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövõ
Horvátzsidány
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
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Lukácsháza
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatöttös
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Velem
Vép

Veszprém megye Ajka Ábrahámhegy
Ajka
Apácatorna
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Balatonszepezd
Bazsi
Bodorfa
Borszörcsök
Csabrendek
Csehbánya
Csögle
Dabronc
Devecser
Doba
Farkasgyepû
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Halimba
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefõ
Hosztót
Iszkáz
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Kamond
Káptalanfa
Káptalantóti
Karakószörcsök
Kékkút
Kerta
Kisapáti
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Magyarpolány
Megyer
Mindszentkálla
Nagypirit
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Pusztamiske
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Szõc
Tapolca
Tüskevár
Ukk
Úrkút
Uzsa
Városlõd
Veszprémgalsa
Vid
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár

Pápa Adásztevel
Adorjánháza
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Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dabrony
Dáka
Döbrönte
Egeralja
Egyházaskeszõ
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár

Veszprém Alsóörs
Aszófõ
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Balatonakali
Balatonalmádi

33924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 141. szám



Balatoncsicsó
Balatonfõkajár
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Balatonvilágos
Bánd
Barnag
Berhida
Borzavár
Csajág
Csesznek
Csetény
Csopak
Dörgicse
Dudar
Eplény
Felsõörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Kapolcs
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lókút
Lovas
Márkó
Mencshely
Monostorapáti
Monoszló
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Óbudavár
Olaszfalu
Öcs
Örvényes
Õsi
Öskü
Paloznak
Papkeszi
Pécsely
Pénzesgyõr
Pétfürdõ
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentantalfa
Szentgál
Szentjakabfa
Szentkirályszabadja
Tagyon
Taliándörögd
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Tés
Tihany
Tótvázsony
Várpalota
Vászoly
Veszprém
Veszprémfajsz
Vigántpetend
Vilonya
Vöröstó
Zánka
Zirc

Zala megye Keszthely Almásháza
Alsópáhok
Balatongyörök
Batyk
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Döbröce
Dötk
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Felsõrajk
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Kallósd
Karmacs
Kehidakustány
Keszthely
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Nemesbük
Nemesrádó
Óhíd
Pacsa
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Szentpéterúr
Tekenye
Tilaj
Türje
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
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Zalabér
Zalacsány
Zalaigrice
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalaszentmárton
Zalavár
Zalavég

Nagykanizsa Alsórajk
Balatonmagyaród
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Csörnyeföld
Dobri
Eszteregnye
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kerkaszentkirály
Kilimán
Kiscsehi
Kisrécse
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Maróc
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
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Nemespátró

Oltárc

Orosztony

Pat

Petrivente

Pölöskefõ

Pötréte

Pusztamagyaród

Rigyác

Sand

Semjénháza

Sormás

Surd

Szentliszló

Szentmargitfalva

Szepetnek

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Újudvar

Valkonya

Várfölde

Zajk

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

Zalaegerszeg Alibánfa

Alsónemesapáti

Alsószenterzsébet

Babosdöbréte

Baglad

Bagod

Bak

Baktüttös

Barlahida

Becsvölgye

Belsõsárd

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Bödeháza

Búcsúszentlászló

Csatár

Csertalakos

Csesztreg

Csonkahegyhát

Csöde

Csömödér

Dobronhegy

Egervár

Felsõszenterzsébet

Gáborjánháza

Gellénháza
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Gombosszeg

Gosztola

Gõsfa

Gutorfölde

Gyûrûs

Hagyárosbörönd

Hernyék

Hottó

Iborfia

Iklódbördõce

Kálócfa

Kányavár

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kissziget

Kozmadombja

Kustánszeg

Külsõsárd

Lakhegy

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lickóvadamos

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesnép

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Nova

Orbányosfa

Ormándlak

Ortaháza

Ozmánbük

Padár

Páka

Pálfiszeg

Pethõhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk
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Pórszombat

Pölöske

Pördefölde

Pusztaapáti

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Ramocsa

Rédics

Resznek

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szécsisziget

Szentgyörgyvölgy

Szentkozmadombja

Szentpéterfölde

Szijártóháza

Szilvágy

Teskánd

Tófej

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalabaksa

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaistvánd

Zalalövõ

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlõrinc

Zalaszentmihály

Zalaszombatfa

Zalatárnok

Zebecke

Budapest Észak-pesti Budapest IV., XIII., XIV., XV., XVI.
kerülete

Közép-pesti Budapest V., VI. VII., VIII., IX., X. kerülete

Dél-pesti Budapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII.
kerülete

Észak-budai Budapest I., II., III., XII. kerülete

Dél-budai Budapest XI., XXI., XXII. kerülete
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2011. (XI. 30.) KIM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló
12/2011. (III. 30.) KIM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont i) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el.

1. § A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 3. § 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„1. kötelezettségvállaló: a miniszter, a miniszter által az Ámr. 109. § (9) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott

személy, valamint az Ámr. 72. § (3) bekezdése alapján a 109. § (9) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott

körben a nemzetpolitikáért felelõs miniszter és a kabinetfõnöki feladatok, valamint az Új Nemzedék Jövõéért Program

koordinációjával kapcsolatos teendõk ellátásáért felelõs miniszteri biztos,”

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § Az elõirányzatok tartalmazzák a mûködtetésükkel járó valamennyi kezelési – ideérve a Magyar Államkincstár által

a számla vezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított – díjat és lebonyolítási költséget, amelyek

mértéke együttesen sem haladhatja meg az elõirányzat – átadás esetében az átadott elõirányzat – 15%-át.”

3. § A Rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti értesítésben a kedvezményezettet határidõ kitûzésével fel kell hívni a szerzõdés megkötéséhez

szükséges alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtására:]

„c) gazdálkodó szervezet kedvezményezett esetén a létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló,

30 napnál nem régebbi, hiteles okirat, különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételrõl szóló igazolás hiteles másolata,”

4. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) Az elõirányzatokból akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatás nyújtására vonatkozó feltételek mellett

tartalmazza

a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, számlavezetõ bankjának nevét, számlaszámát

és képviselõjének nevét,

b) a szakmai, mûszaki teljesítés mennyiségi és minõségi jellemzõinek meghatározását, határidejét, amelyet a tárgyévi

elõirányzatok terhére történõ kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés

határideje – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – ne haladja meg a tárgyévet követõ év

június 30-át,

c) a tevékenység konkrét meghatározását és szakfeladatrend szerinti besorolását,

d) a kifizetendõ összeget, vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés devizanemét, módját és

feltételeit,

e) az összeg kifizetésének határidejét, a következõ évek elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében

évenkénti ütemezésben,

f) a jogi és pénzügyi ellenjegyzõ nevét és aláírását,

g) a kötelezettségvállaló és a kedvezményezett képviseletében eljáró személy nevét és aláírását,

h) a keltezést.

(2) Az elõirányzat közremûködõ szerv útján történõ felhasználása esetén a jogi ellenjegyzés a közremûködõ szerv által

alkalmazott típusszerzõdés mintapéldányának ellenjegyzésével is teljesíthetõ.”

5. § A Rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történõ

kifizetéssel vagy elõirányzat átcsoportosítással, továbbá a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történik.”
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6. § A Rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elõirányzatból kerül finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak, illetve ugyanezen

szervezeteknek fizetendõ tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belsõ

elõírásán alapuló – egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi elõkészítéséhez szükséges

szakértõi munkák. Az elõirányzat biztosítja továbbá a minisztérium valamennyi nemzetközi kötelezettségével

összefüggõ kiadások és hozzájuk kapcsolódó lebonyolítási költségek fedezetét, ideértve a fordítási díjakat is”.

7. § A Rendelet 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. § (1) Az elõirányzat az európai uniós pályázatokhoz a fejezet irányítása alá tartozó intézmények részére a pályázat

által megkövetelt önrész biztosításának forrásául és az Európai Unió által támogatott kiemelt projektek

lebonyolításához szükséges kiadások megelõlegezésére, finanszírozására szolgál.

(2) A támogatás felhasználása közvetlen módon, a támogatott részére történõ végleges vagy visszatérítendõ

támogatás nyújtásával, vagy elõirányzat-átcsoportosítással, illetve vállalkozási, megbízási szerzõdések alapján

államháztartáson kívüli szervezetek részére történõ közvetlen kifizetéssel történik.”

8. § A Rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elõirányzat részben pályázati úton, részben egyedi támogatás útján, továbbá megbízási és vállalkozási

szerzõdés alapján, valamint közvetlen fejezeti kifizetéssel kerül felhasználásra.”

9. § A Rendelet a következõ 43/A. alcímmel egészül ki:

„43/A. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása (15/3/21)

60/A. § (1) Az elõirányzat támogatást nyújt a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért

Közalapítvány Terror Háza Múzeum munkaszervezete mûködéséhez.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történik.”

10. § A Rendelet 75. alcíme a következõ 92/A. §-sal egészül ki:

„92/A. § E rendeletnek a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM

rendelet módosításáról szóló 34/2011. (XI. 30.) KIM rendelettel megállapított rendelkezéseit a fejezeti kezelésû

elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. III. 30.) KIM rendelet módosításáról szóló 34/2011. (XI. 30.)

KIM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyben is alkalmazni kell.”

11. § A Rendelet 4. melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Hozzájárulok, hogy a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési

Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegû

támogatások nyilvántartásában részt vevõ szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar

Államkincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz hozzáférjenek.”

12. § A Rendelet 42. Nemzeti Civil Alapprogram alcímének címében a „(15/3/18)” szövegrész helyébe a „(15/3/14)” szöveg, a

73. Fejezeti általános tartalék alcímének címében a „(15/9/21)” szövegrész helyébe a „(15/25/1)” szöveg lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) ideiglenes rendszerhasználat: legfeljebb 12 hónap határozott idõtartamú rendszerhasználat,

b) kisfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-ot meg nem haladó névleges

feszültségen van, de nem minõsül közép/kisfeszültségû csatlakozásnak,

c) közép/kisfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél az 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségû

csatlakozási pont a közép/kisfeszültségû transzformátor kapcsain, vagy a kapcsokról közvetlenül ellátott

kisfeszültségû kapcsoló- vagy elosztóberendezésben, vagy technikai okokból a közép/kisfeszültségû

transzformátorállomás közvetlen közelében lévõ fogyasztásmérõ szekrényben található, valamint minden

közvilágítási célú vételezés érdekében történt csatlakozás,

d) középfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg

nem haladó névleges feszültségen van, de nem minõsül nagy/középfeszültségû csatlakozásnak,

e) nagy/középfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél az 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem

haladó névleges feszültségû csatlakozási pont a nagy/középfeszültségû transzformátorállomásban a

transzformátorkapcsokon, vagy a kapcsokról közvetlenül ellátott kapcsoló- vagy elosztóberendezésben található,

f) nagyfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 35 kV-nál nagyobb névleges

feszültségen van.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

(a továbbiakban: VET), valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell

értelmezni.

2. A rendszerhasználati díjak típusai és költségfedezeti tartalma

2. § (1) A VET 142. § (1) bekezdése szerinti villamos energia rendszerhasználati díjak közül

a) az átviteli-rendszerirányítási díj,

b) a rendszerszintû szolgáltatások díja, és

c) a közvilágítási elosztási díj

Ft/kWh mértékegységben megállapított díj.

(2) A VET 142. § (1) bekezdés c) pontja szerinti elosztási díj részeként az

a) elosztói alapdíj Ft/csatlakozási pont/év,

b) elosztói teljesítménydíj Ft/kW/év,

c) elosztói forgalmi díj Ft/kWh,

d) elosztói meddõ energia díj Ft/kVArh,

e) elosztói veszteség díj Ft/kWh,

f) elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj Ft/kWh

mértékegységben megállapított díj.

(3) Az elosztási díjat nagyfeszültségû, nagy/középfeszültségû, középfeszültségû, közép/kisfeszültségû és kisfeszültségû

csatlakozás esetében eltérõ mértékben kell megállapítani.

(4) Az elosztási díj

a) profil elszámolású felhasználók esetében elosztói alapdíjból, elosztó forgalmi díjból, elosztói veszteség díjból,

elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjból, valamint – az (5) bekezdés b) pont szerinti vezérelt felhasználók

kivételével – elosztói meddõ energia díjból,

b) az a) pont alá nem tartozó rendszerhasználók esetében elosztói alapdíjból, elosztói teljesítménydíjból, elosztó

forgalmi díjból, elosztói meddõ energia díjból és elosztói veszteség díjból

áll.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 141. szám 33933



(5) A közép/kisfeszültségû csatlakozás, valamint a kisfeszültségû csatlakozás esetében a teljesítmény és a mérés jellemzõi

alapján az elosztási díjak eltérõek

a) a)–b) pont alá nem tartozó – profil elszámolású felhasználók részére,

b) a vezérelt felhasználók részére, akik

ba) a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésérõl szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti

idõszakos vagy idényjellegû egy zónaidõs árszabással,

bb) nem egyetemes szolgáltatási villamosenergia-vásárlási szerzõdése alapján az ellátási szabályzatok szerinti

vezérelt, külön mért villamos energia felhasználás szerint az elosztó vezérlési programjának megfelelõen,

vagy az adott felhasználási helyen kizárólag a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával

termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl szóló külön jogszabály szerinti mélyvölgy idõszakban

vételeznek,

c) a nem profil elszámolású felhasználók részére.

(6) A VET 142/A. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítõ fizetések érdekében a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban:

Hivatal) az elosztók által fizetendõ átviteli-rendszerirányítási díj mértékét az egyéb rendszerhasználók által a villamos

energia rendszer vételezésre történõ használatáért fizetendõ átviteli-rendszerirányítási díjtól eltérõ mértékben

állapítja meg.

3. § Az átviteli-rendszerirányítási díj

a) az átviteli hálózat indokolt és más bevételi forrásból nem fedezett mûködési és tõkeköltségeire,

b) az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt

költségeire, valamint

c) az átviteli rendszerirányítónak a jogszabályokban, az európai uniós jogi aktusokban és a villamosenergia-ellátási

szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére

nyújt fedezetet, kivéve a 4. §-ban meghatározott költségeket.

4. § A rendszerszintû szolgáltatások díja nyújt fedezetet a rendszerszintû szolgáltatások biztosításához szükséges

következõ résztevékenységeknek a nemzetgazdasági szintû legkisebb költség elvének megfelelõ indokolt

költségeire:

a) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti szabályozási tartalékok biztosítása,

b) feszültség- és meddõteljesítmény szabályozás,

c) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti üzembiztonsági szolgáltatások,

d) kiegyenlítõ szabályozás, csökkentve az ennek fedezetére kapott külön bevételekkel.

5. § (1) Az elosztási díjak részeként a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontjai szerinti díjak – figyelembe véve a VET 142/A. §

(2) bekezdése szerinti kiegyenlítõ fizetéseket is – az elosztó (elosztó hálózat) indokolt mûködési és tõkeköltségeire

nyújtanak fedezetet, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott költségeket.

(2) A 2. § (2) bekezdés e)–f) pontjai szerinti elosztói díjak az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához

szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendõ

átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintû szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés

kiegyenlítésének indokolt költségeire nyújtanak fedezetet.

6. § A közvilágítási elosztási díj az elosztó hálózati engedélyeseknek a közvilágítással összefüggésben keletkezett

– a közvilágítási elosztó hálózat indokolt üzemeltetési-, karbantartási- és tõkeköltségébõl álló – költségeire nyújt

fedezetet. A közvilágítási elosztási díj nem nyújt fedezetet a VET 3. § 40. pont a) alpontja szerinti közvilágítási

berendezések, valamint a nem az elosztó tulajdonában lévõ közvilágítási berendezések költségeire.

3. Rendszerhasználati díjak alkalmazására jogosultak

7. § (1) A VET 142. § (3) bekezdése szerint a Hivatal által kiadott határozatban megállapított díjat a villamos energia rendszer

használatáért

a) az átviteli rendszerirányító és

b) az elosztó

jogosult alkalmazni és beszedni.
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(2) A rendszerhasználati díjak beszedésére jogosult hálózati engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat

elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és – jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában –

a számlán feltüntetni.

8. § (1) Az átviteli rendszerirányító az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintû szolgáltatások díját alkalmazza

a) az átviteli hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó

aa) felhasználóval,

ab) erõmûvel,

ac) közvetlen vezeték vagy magánvezeték engedélyesével vagy üzemeltetõjével

szemben az átviteli hálózat használatáért,

b) az elosztóval szemben az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók után, és

c) a rendszerösszekötõ vezetéken keresztül villamos energia szállítást végzõvel szemben

ca) az átviteli hálózatról történõ villamos energia kiszállítás,

cb) az átviteli hálózatra történõ villamos energia beszállítás

után.

(2) Az elosztó az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintû szolgáltatások díját alkalmazza az elosztó hálózatra

közvetlenül vagy közvetve csatlakozó

a) felhasználóval,

b) erõmûvel,

c) közvetlen vezeték vagy magánvezeték engedélyesével vagy üzemeltetõjével

szemben.

9. § Az elosztó elosztási díjat alkalmaz

a) az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó

aa) felhasználóval,

ab) erõmûvel,

ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték engedélyesével vagy üzemeltetõjével, valamint további elosztóval

szemben az elosztó hálózat használatáért, és

b) az országhatárt keresztezõ elosztó vezetéken keresztül villamosenergia-szállítást végzõvel szemben

ba) az elosztó hálózatról történõ villamos energia kiszállítás,

bb) az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás

után.

10. § Az elosztó közvilágítási elosztási díjat csak az elosztó hálózatra a közvilágítási elosztó hálózaton keresztül csatlakozó

felhasználóval szemben alkalmaz.

11. § A VET 63. § (1) bekezdése szerinti esetben a hálózati engedélyes a hálózatához csatlakozó felhasználó helyett a

felhasználó által megbízott kereskedõvel szemben jogosult rendszerhasználati díjakat alkalmazni.

4. A rendszerhasználati díjak alkalmazásának alapja

12. § A rendszerhasználati díjak és azok alkalmazási feltételei

a) belföldi villamosenergia-forgalom esetében a csatlakozási pontra,

b) villamos energia határon keresztül történõ ki- és beszállítása esetében a határkeresztezés elszámolási pontjára

vonatkoznak.

13. § (1) A Ft/kWh mértékegységben megállapított rendszerhasználati díjakat a villamos energia egész számú kWh-ban

– a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – meghatározott havi mennyisége után kell megfizetni

az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõen.

(2) Kétirányú mérés esetében az elszámolás alapját képezõ villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton a

kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumokban irányonként kell megállapítani, és a

forgalomarányos – kWh-ra vetített – rendszerhasználati díjakat elszámolási idõszakonként a háztartási méretû

kiserõmûvek esetében a mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és összegzett mennyiségek
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különbsége alapján, minden más esetben az irányonként elkülönített és összegzett villamosenergia-mennyiségek

alapján, irányonként kell megfizetni.

(3) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton van, a mért villamos energia mennyisége a nem mért hálózati

szakasz veszteségével a (4) bekezdés szerint korrigálható.

(4) Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültségszintje azonos, akkor a soros hálózati elemek veszteségét az elosztói

szabályzat szerint kell meghatározni. Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültsége nem azonos, akkor a

villamosenergia-forgalom adatait az (5) vagy (6) bekezdés szerint növelni vagy csökkenteni kell a vételezési adatok

csatlakozási pontra történõ meghatározása érdekében.

(5) Az elosztó tulajdonában levõ terhelt transzformátor hatásos veszteségét

a) 500 kVA transzformátor névleges teljesítményig a mért energiaforgalom 2,5%-ával,

b) 501–1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény között a mért energiaforgalom 1,5%-ával,

c) 1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény felett a mért energiaforgalom 1%-ával

kell figyelembe venni.

(6) A rendszerhasználó tulajdonában lévõ, hálózatra kapcsolt terheletlen transzformátor esetében a transzformátor

típusának megfelelõ mérési lapokon feltüntetett, a hálózathasználati szerzõdés mellékletében szereplõ üresjárási

hatásos veszteséget (kWh/hó), valamint – a transzformátor egyedi fázisjavítása hiányában – a meddõ villamos energiát

(kVArh/hó) is el kell számolni a csatlakozási ponthoz tartozó rendszerhasználati díjakkal.

5. A díjalkalmazás szabályai

14. § (1) A villamos energia rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes – e rendelet eltérõ rendelkezése vagy egyéb

megállapodás hiányában – havonta egy alkalommal az általa a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével kiállított

számlával alkalmazza.

(2) A rendszerhasználati díjak megfizetése – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – utólag történik.

(3) Az elosztói

a) alapdíj és teljesítménydíj megfizetése elõre,

b) forgalmi díj, veszteség díj, meddõ energia díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetése – a (4) bekezdésben foglalt

kivétellel – utólag

esedékes az elosztó által a 2. mellékletnek megfelelõen kiállított és benyújtott számla alapján.

(4) Az elõrefizetõs mérõk esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti rendszerhasználati díjak megfizetése elõre, a mérõk

feltöltésekor, a feltöltött villamosenergia-mennyiség alapján esedékes.

15. § (1) Ha a VET 159. § (1) bekezdés 13. pontja alapján a Hivatal által kiadott határozatban megállapított – e rendelet

szempontjából legfeljebb 4 – minõségi mutatószám közül legalább 1 a (2) bekezdésben meghatározott mértékû

eltérést mutat, a rendszerhasználati díj alkalmazására jogosult a beszámolási évet követõ naptári év

július 1.–december 31. közötti idõszakában a Hivatal által határozatban megállapított elosztási díjaknál – az elosztói

veszteség díj kivételével – a (2)–(3) bekezdéseknek megfelelõ díjcsökkentést köteles alkalmazni az általa kiszolgált

rendszerhasználók esetében.

(2) Az (1) bekezdés szerint kötelezõen alkalmazandó díjcsökkentés mértéke

a) 1%, ha az adott minõségi mutatószám vonatkozásában a teljesítés legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb

mértékben,

b) 2%, ha az adott minõségi mutatószám vonatkozásában a teljesítés legalább 10%-kal

marad el a minimális minõségi követelménytõl.

(3) Ha több minõségi mutatószám esetében következik be a (2) bekezdésben meghatározott teljesítéselmaradás, akkor

a díjcsökkentés mértékét az érintett mutatószámokra meghatározott díjcsökkentési mértékek összeadásával kell

megállapítani.

(4) A díjcsökkentés az elosztó számára külön felszólítás nélkül kötelezõ, és arról köteles a felhasználóit és a Hivatalt

tájékoztatni.

(5) Ha a VET 63. § (1) bekezdése szerint eljáró kereskedõ a (2)–(3) bekezdések szerint meghatározott díjcsökkentésben

részesült, köteles a díjcsökkentés teljes összegét – egyetemes szolgáltató esetében a Hivatallal egyeztetett módon –

közvetlenül vagy közvetve az érintett felhasználóknak továbbadni.
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16. § (1) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által fizetett átviteli-rendszerirányítási díjból származó bevételének azon részét,

amely abból adódik, hogy a Hivatal az átviteli rendszerirányítási díjat a 2. § (6) bekezdés szerint eltérõ mértékben

állapítja meg, a VET 142/B. § (5) bekezdésén alapuló, utólag adott árengedmény jogcímen a Hivatal által

meghatározott arányoknak megfelelõen köteles megosztani az elosztók között.

(2) Az (1) bekezdés szerinti árengedményt az átviteli rendszerirányítási díjra és a rendszerszintû szolgáltatások díjára

vonatkoztatva, azok arányának megfelelõen kell nyújtani.

6. Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglalt szabályokat elsõ alkalommal a 2012. január 1-jétõl hatályos rendszerhasználati díjakkal

kapcsolatban kell alkalmazni.

(3) Az e rendeletben foglalt szabályokat a rendszerhasználati díjak megállapítására vonatkozó, folyamatban levõ

eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) 2012. január 1-jén hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak alkalmazásának általános feltételei

1. Az átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintû szolgáltatások díja

1.1. Az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintû szolgáltatások díját a villamos energia egész számú kWh-ban

meghatározott havi mennyisége után kell megfizetni a következõk szerint:

1.1.1. Az elosztó az átviteli és az elosztó hálózat közötti elszámolási mérési pontoknak, az elosztó hálózatok közötti

elszámolási mérési pontoknak, valamint az elosztó hálózatára csatlakozó, 50 kW-nál nagyobb névleges

teljesítõképességû erõmûvek mérési pontjainak elõjelhelyesen összegzett energiaforgalma után fizet az átviteli

rendszerirányítónak.

1.1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználó az átviteli hálózati csatlakozási pontjainak összegzett

energiaforgalma után fizet az átviteli rendszerirányítónak. Ha az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználónak

elosztó hálózati csatlakozási pontja is van, az azon mért energiaforgalom után az elosztónak tartozik fizetni.

1.1.3. Az elosztó hálózatra csatlakozó felhasználó az elosztó által havonta leolvasott – ennek hiányában jogszabály vagy a

villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint meghatározott – villamosenergia-mennyiség alapján fizet az elosztónak.

Az energiaforgalom mérésének hiányában az elosztó és a rendszerhasználó a díj alapjául szolgáló átalány

villamosenergia-mennyiségben is megállapodhat.

1.1.4. A villamos energiának az átviteli hálózatról történõ kiszállításánál vagy az átviteli hálózatra történõ beszállításánál

a párhuzamos üzemû villamosenergia-rendszerek esetében menetrend alapján megállapított villamosenergia-mennyiség

alapján kell az átviteli rendszerirányító részére fizetni.

1.2. A fizetendõ átviteli-rendszerirányítási díjösszeget és rendszerszintû szolgáltatások díjösszegét az 1.1. pontban

meghatározott havi villamos energia mennyiség (kWh) és a megfelelõ díjtételek (egységárak) összeszorzásával kell

megállapítani.

2. Elosztási díj

2.1. Az elosztói alapdíj éves díj, amelyet 12 egyenlõ részletben havonta, vagy a felhasználóval történt megállapodás

alapján évente egy vagy több alkalommal kell – a 2.1.1.–2.1.3. pontokban meghatározott eltérésekkel – csatlakozási

pontonként megfizetni.

2.1.1. Ha a csatlakozási ponthoz nem tartozik külön mérés – ide nem értve a 2.1.2. pont szerinti esetet –, akkor erre a

csatlakozási pontra az elosztói alapdíj 30%-át kell megfizetni.
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2.1.2. Közvilágítási célra történõ vételezés esetében az elosztói alapdíjat

a) mért felhasználás esetében mérési pontonként,

b) mérés hiánya esetén felhasználási helyenként

kell megfizetni.

2.1.3. Amennyiben a magánvezetékre felhasználók is csatlakoznak, akkor a magánvezetékre csatlakozó felhasználók

az elosztói alapdíjat közvetlenül az elosztó részére fizetik meg.

2.1.4. Ha az adott csatlakozási ponthoz tartozó mérés nem a csatlakozási pont feszültségszintjén történik, akkor az elosztói

alapdíjat a mérés feszültségszintjének megfelelõen kell megfizetni.

2.2. Az elosztói teljesítménydíj éves díj, amelyet 12 egyenlõ részletben, havonta kell megfizetni.

2.2.1. A díjfizetés alapját – a 2.2.2. pontban meghatározott eset kivételével – a hálózathasználati szerzõdésben rögzített,

a felhasználó által a szerzõdéses idõszakra igényelt legmagasabb (lekötött) teljesítmény (kW) képezi. A lekötött

teljesítmény után a teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, ha azt a felhasználó nem veszi igénybe. A lekötött

teljesítmény a szerzõdéses évfordulók között, adott naptári hónap elsõ napjától a szerzõdéses idõszak végéig,

a felhasználó kezdeményezésére, a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig növelhetõ, a szerzõdéskötés éves

fordulónapjain pedig – további 1 éves szerzõdéses idõszakra érvényesen – mindkét irányban módosítható. Ha a

szerzõdéskötés éves fordulónapján a lekötött teljesítményt nem módosítják, az legalább további 1 évre érvényben

marad, kivéve a szerzõdés megszûnésének esetét.

2.2.2. Amennyiben a rendszerhasználó nem rendelkezik hálózathasználati szerzõdéssel, akkor a hálózathasználati szerzõdés

megkötéséig, vagy azt követõen, hogy a korábban megkötött hálózathasználati szerzõdés érvényét vesztette,

a teljesítménydíj fizetésének alapját a rendelkezésre álló teljesítmény kW-ban kifejezett értéke képezi.

2.2.3. A kVA-ben meghatározott névleges csatlakozási (látszólagos) teljesítmény meghatározásának alapját képezõ

áramértéket

a) kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét alkalmazása esetén a névleges áramerõsségek fázisonkénti

összegzésével,

b) beállítható túláramvédelemmel ellátott megszakító alkalmazása esetén a beállított (de 1 óránál nem hosszabb

idõ alatt) kioldó áram fázisonként beállított értékei összegével

kell figyelembe venni.

2.2.4. A kVA-ben meghatározott rendelkezésre álló (látszólagos) teljesítménybõl a legnagyobb leköthetõ teljesítmény

kW-ban kifejezett értékét

a) a meddõ energia mérése esetén cos fi = 1,

b) a meddõ energia mérésének hiányában cos fi = 0,9

értékkel kell kiszámítani.

2.2.5. Ha a felhasználó a teljesítményigényének vagy az egyidejû legmagasabb teljesítményigényének biztonságosabb

kielégítése érdekében – az ellátási szabályzatokban meghatározott – többirányú hálózati ellátást kíván igénybe venni,

és azt az elosztó hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szerzõdésben is

rögzítették, akkor a felhasználónak az ezen ellátáshoz tartozó csatlakozási pontokra lekötött teljesítmények után is

meg kell fizetnie az elosztói teljesítménydíjat.

2.2.6. Ideiglenes rendszerhasználat esetében közép- és nagyfeszültségû csatlakozásnál az elsõ túláramvédelem beállított

értékével számított teljesítmény alapján kell a teljesítménydíjat a vételezés idõtartamára vonatkozóan felszámítani.

2.2.7. A közvilágítási célra vételezõ felhasználók esetében a teljesítményüket a közvilágítási lámpatestek beépített

teljesítményével, azaz a fényforrásnak az elõtét, a gyújtó és a lámpatestbe épített feszültségszabályzó

teljesítményfelvételével növelt névleges villamos teljesítményével kell figyelembe venni. Ha a közvilágítási

berendezés fényáramszabályzóval van ellátva, akkor a közvilágítási berendezés számított teljesítményét – az elosztó

üzletszabályzatában rögzített módon – a szabályzóberendezés által beállított legnagyobb feszültségnek megfelelõ

szabályozási tényezõvel kell módosítani.

2.2.8. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében, továbbá a vízitársulatok kezelésében álló és helyi

vízrendezési, valamint vízkár-elhárítási feladatok ellátása érdekében mûködtetett ár- és belvízvédelmi

szivattyútelepek esetében az adott hónapra vonatkozó teljesítménydíjat az adott hónapot követõen kell elszámolni

oly módon, hogy a fizetendõ teljesítménydíj megegyezzen az adott hónapban mért legnagyobb

teljesítmény-igénybevételnek megfelelõ éves teljesítménydíj 1/12 részével.
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2.2.9. A lekötött teljesítmény nem engedélyezett túllépése esetén a rendszerhasználó a túllépés minden megkezdett

kW-jára havonta a Hivatal által megállapított éves teljesítménydíj 1/4 részének megfelelõ teljesítménydíjat köteles

fizetni.

2.2.10. Elõzetesen bejelentett teljesítménytúllépést a rendszerhasználó szerzõdéses évenként legfeljebb három alkalommal,

alkalmanként legfeljebb egy naptári hónapra kérhet, amelyet az elosztó – a rendelkezésre álló teljesítmény

mértékéig – köteles engedélyezni.

2.2.11. Ha a rendszerhasználó a lekötött teljesítmény túllépését az elosztónak elõzetesen bejelentette, és azt az elosztó

engedélyezte, akkor a teljesítménytúllépésért fizetendõ díj mértéke (a teljesítménytúllépés hónapjára) az éves

teljesítménydíj 1/10 része a túllépés minden kW-jára.

2.3. A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározása

2.3.1. Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók számára az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi

gyakorisággal leolvasott, két mérõállás közötti villamos energia mennyiség (egész számú kWh-ban meghatározott)

különbözete – ennek hiányában a legutolsó elszámoló számla alapján, vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok

szerint egy hónapra megállapított villamos energia (egész számú kWh-ban meghatározott) mennyisége – jelenti

a díjfizetés alapját.

2.3.2. Az energiaforgalom mérésének hiányában az elosztó és a rendszerhasználó az elosztói forgalmi díj, az elosztói

veszteség díj és az elosztói meddõ energia díj alapjául szolgáló átalány villamosenergia-mennyiségben is

megállapodhat.

2.3.3. A villamos energiának az elosztó hálózatról történõ kiszállításánál vagy az elosztó hálózatra történõ beszállításánál

a menetrend alapján megállapított villamosenergia-mennyiség, vagy a mért energiaforgalom jelenti a díjfizetés

alapját.

2.3.4. Közvilágítási célra történõ vételezés esetében

a) a mért fogyasztás, vagy

b) a 2.2.7. pontban meghatározott teljesítmény és a közvilágítási naptár, vagy más módon megállapított világítási

idõtartam szorzata alapján számított fogyasztás, vagy

c) ha a közvilágítás fényáramszabályzóval van ellátva, akkor – mérés hiányában – a szolgáltató üzletszabályzatában

rögzített módon, a szabályozási tényezõ(ke)t figyelembe vevõ számítással meghatározott fogyasztás

jelenti a díjfizetés alapját.

2.4. Az elosztói meddõ energia díj meghatározása

2.4.1. A meddõ villamos energia elszámolását a rendszerhasználó által a közcélú hálózatból vételezett (induktív) vagy

betáplált (kapacitív) meddõ villamos energia elszámolására kell alkalmazni bármely feszültségszintû csatlakozás

esetében.

2.4.2. Az elosztó

a) a csatlakozási ponton mért hatásos villamos energia mennyisége és a meddõ villamos energia méréséhez

szükséges feltételek mûszaki-gazdasági vizsgálata, vagy

b) a rendszerhasználóval kötött megállapodás

alapján eltekinthet a meddõ villamos energia mérésétõl és elszámolásától.

2.4.3. A rendszerhasználók csak az indokolt mértékig kötelezhetõk kompenzálásra, és a meddõ villamos energia utáni

díjfizetésre. A kompenzálásnak az adott villamos fogyasztási helyen indokolt mértékérõl a szerzõdõ felek közösen

állapodnak meg.

2.4.4. A meddõ villamos energiát – egyéb jogszabályi elõírás vagy külön megállapodás hiányában – a feszültségszintenként

mért hatásos villamosenergia-mennyiségeket alapul véve, az alábbiak szerint kell elszámolni:

a) Nagyfeszültségû csatlakozás esetében az elszámolási idõszakban vételezett hatásos villamos energia 40%-át meg

nem haladó induktív meddõ villamos energia díjmentes.

b) Középfeszültségû csatlakozás esetében az elszámolási idõszakban vételezett hatásos villamos energia 30%-át

meg nem haladó induktív meddõ villamos energia díjmentes.

c) Kisfeszültségû csatlakozás esetében az elszámolási idõszakban vételezett hatásos villamos energia 25%-át meg

nem haladó induktív meddõ villamos energia díjmentes.

2.4.5. Az elosztó a kapacitív meddõ villamos energia és a 2.4.4. pontban meghatározott mértéket meghaladó induktív

meddõ villamos energia után a Hivatal határozatában elõírt elosztói meddõ energia díj megfizetését kérheti.
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2.5. A vezérelt felhasználók felhasználói berendezése a vezérelt felhasználói áramkörre csak állandó jelleggel, megfelelõ

segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan

csatlakoztatható. A hálózati engedélyes jogosult ellenõrizni a vezérelt áramkör, valamint az arra kapcsolt felhasználói

berendezések jogszabálynak való megfelelõségét. A jogszabályi rendelkezések be nem tartása a hálózathasználati

szerzõdés megszegésének minõsül.

2.6. Az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj fizetésének alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiséget a 2.3. pont

szerint kell meghatározni.

3. A közvilágítási elosztási díj fizetésének alapját a közvilágítási elosztó hálózatról vételezett, 2.3.4. pont szerint

meghatározott villamosenergia-mennyiség képezi.

2. melléklet a 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak számlázási feltételei

1. Átviteli rendszerirányító által kibocsátott számlák

1.1. Az átviteli rendszerirányító havonta az 1.2. és 1.3. pontokban meghatározott számlákat állíthatja ki és nyújthatja be

az átviteli hálózat használóinak.

1.2. Az elsõ számla a megelõzõ hónapra vonatkozó átviteli-rendszerirányítási díjösszeg és a rendszerszintû szolgáltatások

díjösszeg 50%-át tartalmazza. Az elsõ számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átviteli hálózat használói a

tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját követõ elsõ banki napon) kötelesek

teljesíteni.

1.3. A második számla tartalmazza:

a) a tárgyhó utolsó napján 24.00 órakor történt leolvasásokon alapuló, az 1. melléklet 1.1.1. és 1.1.2. pontja szerint

meghatározott villamosenergia-mennyiséget (energiaforgalmat),

b) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintû szolgáltatások díját,

c) a kötelezettnek az a) és b) pont alapján a tárgyhóra számított teljes fizetési kötelezettségét,

d) a kötelezett által a második számla alapján ténylegesen fizetendõ díjösszegeket, melyeket a c) pontban

meghatározott díjösszegeknek az elsõ számla alapján már megfizetett díjösszegekkel való csökkentésével kell

meghatározni díjtételenként.

1.4. Az átviteli rendszerirányító a második számla kiállításával megegyezõ idõpontban határozza meg a 16. § (1) bekezdés

szerinti árengedmény elosztónkénti összegét, amelyrõl számlával egy tekintet alá esõ okiratot állít ki az elosztók

részére. Ezzel egyidejûleg az átviteli-rendszerirányító köteles az engedmény mértékének ellenõrzéséhez szükséges

összesített villamosenergia-forgalmi adatokról az elosztókat tájékoztatni.

1.5. Az 1.4. pont szerinti árengedmény megfizetése a második számla kiegyenlítését követõen, a második számla fizetési

határidejét követõ banki napon, az átviteli-rendszerirányító által az elosztók részére kibocsátott, számlával egy tekintet

alá esõ okirat alapján történik.

1.6. Az 1.5. pont szerinti számlával egy tekintet alá esõ okiratban szereplõ összeg az átviteli rendszerirányító által az

elosztók részére nyújtott utólagos árengedménynek minõsül, amit az elosztók – tájékoztatási kötelezettségük során –

a Hivatal számára elkülönülten is kötelesek kimutatni.

2. Elosztó által kibocsátott számlák

2.1. Az elosztó havonta egy, a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban összeállított rész- vagy elszámoló

számlát állíthat ki és nyújthat be az elosztó hálózat használóinak vagy a díjfizetésre kötelezetteknek.

2.2. A számlák tartalmazzák feszültségszintenként

a) a rendszerhasználati díjakat, díjtételenként és díjelemenként,

b) a rendszerhasználati díjfizetés alapjául szolgáló mennyiségeket (a csatlakozási pontok számát, a lekötött

teljesítményt, a villamos energia mennyiségét),

c) a kötelezett által fizetendõ rendszerhasználati díjösszegeket díjelemenként.
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2.3. A 2.2. pontban leírtakon túlmenõen a 11. §-ban meghatározott kereskedõnek benyújtott számla még a következõ

részletezett adatokat is tartalmazza:

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó hálózati csatlakozási pontok számát feszültségszintenként,

ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló teljesítményeket feszültségszintenként összegezve,

c) a legalább havi gyakorisággal leolvasott felhasználók esetében a tényleges villamosenergia-mennyiségeket

feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

d) a c) pontba nem tartozó felhasználókra az elosztóval kötött megállapodás alapján – a villamosenergia-ellátási

szabályzatokkal összhangban – rögzített, a havonkénti fogyasztói rész- vagy végszámlákban szereplõ

villamosenergia-mennyiségeket feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve.

2.4. A 2.2. pontban leírtakon túlmenõen a közvilágítási felhasználó részére benyújtott számla még a következõ részletezett

adatokat is tartalmazza:

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló mérési pontok vagy felhasználási helyek számát,

b) az elosztói teljesítménydíj kiszámításához a közvilágítási berendezések teljesítményét,

c) az elosztói forgalmi díj, veszteség díj, meddõ energia díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetéséhez az

elszámolás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiségeket.

2.5. A részszámlákon a fogyasztásarányos rendszerhasználati díjak a tételenkénti feltüntetés helyett összevontan is

szerepeltethetõk.

A nemzeti fejlesztési miniszter 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló
31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló
74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

1. § (1) A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya

a) a földgázszállítási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: szállítói engedélyes),

b) a rendszerirányítási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: rendszerirányítói engedélyes),

c) a földgázelosztási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: elosztási engedélyes),

d) a földgáztárolási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: tárolói engedélyes),

e) a rendszerhasználóra,

f) arra a felhasználóra, akik vagy amelyek kapacitás-lekötésre a földgázkereskedõnek nem adtak megbízást

(a továbbiakban: rendszerhasználóként eljáró felhasználó), és

g) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)

terjed ki.”

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a következõ aaj) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában átadás-átvételi pont: a szállítóvezeték)

„aaj) Horvát Köztársaság és Magyar Köztársaság államhatárának Donji Miholjac felõli kilépési pontja,”
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(3) Az R1. 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában átadás-átvételi pont:)

„ac) a tároló

aca) belépési pontjai betárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

acb) kilépési pontjai kitárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,”

(4) Az R1. 2. § (1) bekezdés f)–i) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérõvel rendelkezõ felhasználót és

a 20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérõvel rendelkezõ felhasználót ellátó földgáz

kereskedõnek és az egyetemes szolgáltatónak, és az ilyen gázmérõvel rendelkezõ rendszerhasználóként eljáró

felhasználónak a szerzõdési idõszakra vonatkozóan kell fizetnie,

g) elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérõvel nem rendelkezõ rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, és

a gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználót ellátó földgáz kereskedõnek és az egyetemes szolgáltatónak a szerzõdési

idõszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1. melléklet szerinti földgáz hõmennyisége (MJ) alapján kell

fizetnie,

h) elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró felhasználónak,

valamint az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgáz kereskedõnek és az egyetemes szolgáltatónak

a földgáz mennyiség hõmennyiségre átszámított értékéért (MJ) kell fizetnie,

i) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényû felhasználót ellátó földgáz

kereskedõnek és a 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényû felhasználót ellátó földgáz kereskedõnek,

a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerzõdési idõszakra vonatkozóan kell fizetni,

valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkezõ rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb

kapacitás (MJ/h) alapján a szerzõdési idõszakra vonatkozóan kell fizetnie,”

(5) Az R1. 2. § (1) bekezdés v) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„v) szerzõdési idõszak: éves kapacitáslekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a gázév, a gázéven belül havi

kapacitáslekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a teljes naptári hónapokból álló idõszak, a gázéven belül napi

kapacitáslekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a teljes gáznapokból álló idõszak,”

(6) Az R1. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti mérték megállapítása érdekében

a) a kereskedelmi engedélyesek egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók szerinti bontásban,

és

b) a rendszerhasználóként eljáró felhasználók

kötelesek a Hivatalnak megküldeni minden év április 5-ig a földgáztárolóban lekötött kapacitás-lekötéseikre

vonatkozó adatokat.”

(7) Az R1. 3/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történõ szállítói

kapacitáslekötés mértékét évente egyszer, augusztus 1-jétõl július 31-ig terjedõ idõszak vonatkozásában állapítja

meg. A kapacitáslekötés mértékének megállapításakor a Hivatal az adott év július 1. napján lekötött kapacitásokat

veszi figyelembe a szállítói engedélyessel egyeztetve. A kapacitáslekötés mértékét a földgázt az együttmûködõ

földgázrendszeren átszállító vállalkozás részére nem kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mérték megállapítása érdekében

a) a földgáz kereskedelmi engedélyesek egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók szerinti

bontásban, és

b) a rendszerhasználóként eljáró felhasználók

kötelesek a Hivatalnak megküldeni minden év július 5-ig a földgázszállításra lekötött kapacitás-lekötéseikre vonatkozó

adatokat.”

(8) Az R1. a következõ 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. § Ha a rendszerhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellát, az egyetemes szolgáltatásra

jogosult felhasználók ellátásához és az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához szükséges

földgáz mennyiséget és kapacitásokat külön köteles nyilvántartani. Amennyiben a rendszerhasználó az egyetemes

szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához kapacitást köt le, de az nem szükséges az egyetemes szolgáltatásra
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jogosult felhasználók ellátásához, e kapacitás után az egyes rendszerüzemeltetõk részére az elosztási alap- vagy

kapacitásdíj, a tárolási kapacitásdíj, valamint a szállítási kapacitásdíj 150%-át köteles megfizetni.”

(9) Az R1. 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a földgázkereskedõ a felhasználó szerzõdéseit megbízottként kezeli, az e rendeletben meghatározott pótdíjak

kivételével a rendszerüzemeltetõ részére fizetendõ rendszerhasználati díjakat eltérõ megállapodás hiányában

a földgázkereskedõ érvényesíti a felhasználó felé.”

(10) Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és az R1. 4. §-a a következõ (3a)–(3c) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) A földgázkereskedõ a (2a) szerinti díjak tárgyhóra esõ részét a tárgyhó elsõ napján vele szerzõdéses jogviszonyban

álló felhasználótól kérheti.

(3a) A földgáz ellátásba a gázév közben bekapcsolódó vagy többletkapacitást igénylõ felhasználót ellátó

földgázkereskedõ – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ felhasználó esetét –

az éves alap- vagy kapacitásdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

(3b) A földgáz ellátásba a gázév közben bekapcsolódó vagy többletkapacitást igénylõ 20 m3/h-nál kisebb névleges

teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ felhasználót ellátó földgázkereskedõ az éves alapdíj idõarányos részét köteles

megfizetni a vételezés megkezdésének hónapjától a gázév végéig. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(3c) A rendszerüzemeltetõ köteles az egyetemes szolgáltatónak a kereskedõváltás miatt szükséges kapacitás-lekötési

szerzõdés módosítását ellenszolgáltatás-mentesen lehetõvé tenni.”

(11) Az R1. a 4. §-t követõen a következõ alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„A rendszerhasználati díjak megállapítása
4/A. § (1) A rendszerhasználati díjat a Hivatal hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban az egyes

engedélyesek vonatkozásában állapítja meg.

(2) A földgázelosztási díjat a Hivatal

a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátására lekötött kapacitások esetében

aa) gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználó,

ab) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérõvel rendelkezõ felhasználó, és

ac) 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérõvel rendelkezõ felhasználó,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására lekötött kapacitások esetében

ba) 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérõvel rendelkezõ felhasználó,

bb) 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérõvel rendelkezõ és 3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési

igényû felhasználó, és

bc) 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérõvel rendelkezõ és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési

igényû felhasználó

szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.”

(12) Az R1. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A rendszerirányítási szolgáltatás igénybevételéért a rendszerirányítói engedélyes részére rendszerirányítási díjat

köteles fizetni

a) a rendszerirányítási tevékenységre engedéllyel nem rendelkezõ szállítói engedélyes, az elosztói engedélyes és

a tárolói engedélyes az engedély hatálybalépésének idõpontjától,

b) a földgáztermelõ a szállítói kapacitás-lekötési szerzõdés hatálybalépésének idõpontjától vagy ilyen szerzõdés

hiányában az együttmûködõ földgázellátó rendszerhez való csatlakozás idõpontjától,

c) a kapacitás-lekötési szerzõdéssel rendelkezõ rendszerhasználó és a rendszerhasználóként eljáró felhasználó

a kapacitás-lekötési szerzõdés hatálybalépésének idõpontjától, és

d) a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség.”

(13) Az R1. 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítói engedélyes részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási forgalmi díjat)

„c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó,”

(köteles megfizetni.)

(14) Az R1. 6. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A földgáz szagosítási díjat a 3. melléklet 1.11. pontja és a Hivatalnak a szagosító anyag egységárát tartalmazó

határozata alapján kell kiszámítani.”
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(15) Az R1. 6. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A részleges szigetüzem esetében a virtuális betáplálási pontra a szállítási kapacitás díjat nem kell megfizetni.

(10) A részleges szigetüzem esetében az összevont kiadási pontra a szállítóvezetékrõl igénybe vett kiadási kapacitás

után szállítási kapacitás díjat és az allokált mennyiség termeléssel arányosan csökkentett mértéke után a szállítási

forgalmi díjat, valamint a szagosítási díjat meg kell fizetni a szállítói engedélyes részére.”

(16) Az R1. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A tároló igénybevétele esetén a földgáztárolási díjakat a tárolói engedélyes részére

a) a földgázkereskedõ,

b) az egyetemes szolgáltató, és

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó

köteles megfizetni.”

(17) Az R1. 8. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztárolást végzõ

földgáztároló engedélyes, a biztonsági földgázkészletbõl a földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és

visszapótlásáról szóló miniszteri rendelet alapján értékesített földgázmennyiség ki- és betárolása esetén legfeljebb

a Hivatal által meghatározott ki- és betárolási díjat érvényesítheti.”

(18) Az R1. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz

rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról szóló

65/2011. (XI. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Mód. r) hatálybalépésének napjától 2011. december 31-ig

a rendszerhasználati díjak mértékére és alkalmazására a Mód. r. hatálybalépésének napját megelõzõ napon hatályos

szabályokat kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Mód. r.-rel módosított rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2012. január 1-jétõl hatályos

rendszerhasználati díjakkal kapcsolatban kell alkalmazni.

(3) Ha az elosztói engedélyes a Mód r. hatálybalépéséig nem kezdte meg elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan

vezetéket fog üzemeltetni, amelyet korábban másik elosztói engedélyes üzemeltetett, akkor a rá vonatkozó elosztási

díjat a következõ árszabályozási ciklus kezdetéig a Hivatal a korábbi elosztói engedélyesre vonatkozó eszköz- és

költségfelülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével határozza meg.

(4) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaj) alpontjában lévõ kilépési pontra vonatkozó szállítási kapacitási díjat

a következõ árszabályozási ciklus kezdetéig a Hivatal a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában

meghatározott kilépési pontra vonatkozó eszköz- és költségfelülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével

állapítja meg.”

(19) Az R1. a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § A 2011. elsõ félévi kiegyenlítõ fizetések megállapítása során figyelembe veendõ indokolt éves árbevétel

tömegnek az elsõ félévre történõ lebontása a Hivatal által ellenõrzött 2011. elsõ félévi tény árbevétel és a Hivatal által

ellenõrzött 2011. évi teljes éves tény árbevétel arányában történik.”

(20) Az R1. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(21) Az R1. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Az R1.

1. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában a „kilépõ csonkja” szövegrész helyébe a „kiadási pontja és

részleges szigetüzem összevont kiadási pontja” szöveg, 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aab) alpontjában az „az

elosztói szigetüzembe” szövegrész helyébe az „a részleges szigetüzembe” szöveg, 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont

aaf) alpontjában a „kilépési pontja” szövegrész helyébe a „kilépési pontja a Szerb Köztársaság felé” szöveg, 2. §

(1) bekezdés a) pont aa) alpont aag) alpontjában a „kilépési pontja” szövegrész helyébe a „kilépési pontja Románia

felé” szöveg, 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aai) alpontjában a „betáplálási pontja” szövegrész helyébe az „import

betáplálási pontja” szöveg, 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abc) alpontjában a „hozzáféréssel rendelkezõ

rendszerirányító” szövegrész helyébe a „rendszerhasználó” szöveg, 2. § (1) bekezdés r) pontjában a „fizetendõ díj”

szövegrész helyébe a „fizetendõ átalánydíj” szöveg, 2. § (1) bekezdés s) pontjában a „rendszerüzemeltetõk” szövegrész

helyébe a „rendszerhasználók” szöveg, 2. § (1) bekezdés z) pontjában az „aac) vagy aad) pontja” szövegrész helyébe

az „aac), aad) vagy aai) alpontja” szöveg,
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2. 3. § (1) bekezdésében a „rendszerhasználati díjakat” szövegrész helyébe a „rendszerhasználati díjakat

a rendszerhasználónak” szöveg,

3. 3/A. § (1) bekezdésében a „rendszerhasználat” szövegrészek helyébe a „kapacitáslekötés” szöveg, 3/A. §

(3) bekezdésében a „tárolói rendszerhasználat” szövegrész helyébe a „tárolói kapacitáslekötés” szöveg, 3/A. §

(4) bekezdésében a „kereskedõváltásra tekintettel a kereskedelmi engedélyesek” szövegrész helyébe a „kereskedelmi

engedélyesek és a rendszerhasználóként eljáró felhasználók” szöveg, 3/A. § (5) bekezdésében a „kapacitást”

szövegrész helyébe a „tárolói kapacitást” szöveg, a „tárolói rendszerhasználat” szövegrész helyébe a „tárolói

kapacitáslekötés” szöveg,

4. 3/B. § (3) bekezdésében a „rendszerhasználat” szövegrész helyébe a „kapacitáslekötés” szöveg, 3/B. §

(4) bekezdésében a „kereskedõváltásra tekintettel a földgáz kereskedelmi engedélyesek” szövegrész helyébe

a „földgáz kereskedelmi engedélyesek és a rendszerhasználóként eljáró felhasználók” szöveg, 3/B. § (5) bekezdésében

a „tárolói rendszerhasználat” szövegrész helyébe a „szállítói kapacitáslekötés” szöveg,

5. 4. § (4) bekezdésében a „gázév közben kérõ felhasználó” szövegrész helyébe a „gázév közben kérõ felhasználót ellátó

földgázkereskedõ” szöveg, a „gázmérõvel rendelkezõ felhasználót” szövegrész helyébe a „gázmérõvel rendelkezõ

felhasználó esetét” szöveg,

6. 6. §-át megelõzõ alcímében a „díjrendszer” szövegrész helyébe a „rendszerüzemeltetési díjrendszer” szöveg, 6. §

(1) bekezdésében a „földgázszállítási díj részeként” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetési díj részeként

a szállítói engedélyes részére” szöveg, 6. § (2) bekezdésében a „földgázszállítási” szövegrészek helyébe a „szállítási

rendszerüzemeltetési” szöveg, 6. § (3) bekezdésében a „földgázszállítási” szövegrész helyébe a „szállítási

rendszerüzemeltetési” szöveg, 6. § (5) bekezdésében az „az e rendelet hatálybalépése elõtti lekötött” szövegrész

helyébe az „a lekötött” szöveg, 6. § (7) bekezdésében a „földgázszállítási díj-fizetési” szövegrész helyébe a „szállítási

rendszerüzemeltetési díjfizetési” szöveg, 6. § (8) bekezdésében a „díjrendszer díjtételeit a 2. melléklet II. 1. és

III. 1. pontja,” szövegrész helyébe a „rendszerüzemeltetési díjak” szöveg,

7. 7. § (1) bekezdésében a „kell fizetni” szövegrész helyébe a „kell fizetni az elosztói engedélyes részére” szöveg, 7. §

(6) bekezdés c) pontjában a „felhasználó” szövegrész helyébe a „rendszerhasználóként eljáró felhasználó” szöveg, 7. §

(7) bekezdésében az „az e rendelet hatálybalépése elõtti lekötött” szövegrész helyébe az „a lekötött” szöveg, 7. §

(9) bekezdésében a „díjrendszer díjtételeit – felhasználói kategóriánként – a 2. melléklet II. 2. és III. 2. pontja és

az 1. melléklet,” szövegrész helyébe a „díjak” szöveg,

8. 8. § (1) bekezdésében a „kell fizetni” szövegrész helyébe a „kell fizetni a tárolói engedélyes részére” szöveg,

9. 10. § (2) bekezdésében a „2. mellékletben meghatározott díjtételekbõl” szövegrész helyébe a „rendszerhasználati

díjakból” szöveg,

10. 10/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „árbevétel-tömeget” szövegrész helyébe a „költség alapján megállapított

indokolt árbevétel-tömeget” szöveg,

11. 3. melléklet 1. pontjában a „díjrendszer” szövegrész helyébe a „rendszerüzemeltetési díjrendszer” szöveg,

12. 3. melléklet 1.1.1. pontjában az „aaa), aab), aaf), aag), aai) pontja,” szövegrész helyébe az „aaa), aaf), aag) és

aaj) alpontja” szöveg, 3. melléklet 1.1.9. pontjában az „aad), aae) és acb) pontjai” szövegrész helyébe az „aad), aae), aai)

és acb) alpontja” szöveg, az „aaa), aab), aaf), aag) és aai) pontjai” szövegrész helyébe az „aaa), aaf), aag) és aaj) alpontjai”

szöveg, 3. melléklet 1.1.13. pontjában az „a 2009. július 1. után hatályos ÜKSZ-ben” szövegrész helyébe az „az

ÜKSZ-ben” szöveg, 3. melléklet 1.1.14. pontjában az „a 2009. július 1. után hatályos ÜKSZ-ben” szövegrész helyébe

az „az ÜKSZ-ben” szöveg, 3. melléklet 1.1.16. pontjában a „korábbi szerzõdésében” szövegrész helyébe a „korábbi

földgáz-kereskedelmi szerzõdésében” szöveg,

13. 3. melléklet 1.2.1. pontjában a „2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aac), aad), aaf), aag) és aai) pontja”

szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac), aad), aaf), aag), aai) és aaj) alpontja” szöveg,

az „igénybe vett legnagyobb” szövegrész helyébe a „lekötött” szöveg, 3. melléklet 1.2.2. pontjában a „2. § (1) bekezdés

a) pont aa) alpont aaa), aab), aac), aad), aaf), aag) és aai) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés a) pont

aa) alpont aaa), aac), aad), aaf), aag), aai) és aaj) alpontja” szöveg, 3. melléklet 1.2.9. pontjában a „földgázellátásról szóló

2008. évi XL. törvény” szövegrész helyébe a „GET” szöveg, a „kapacitásdíj 1/12-ed részét” szövegrész helyébe

a „kapacitásdíjat 1/12-edenként idõarányosan” szöveg,

14. 3. melléklet 1.3.4. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 1.3.5. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1. pontjában meghatározott éves” szövegrész

helyébe az „az éves” szöveg, 3. melléklet 1.3.6. pontjában a „szerzõdéses év” szövegrész helyébe a „gázév” szöveg,

3. melléklet 1.3.7. pontjában az „a téli fogyasztási idõszakban nem” szövegrész helyébe a „nem a téli fogyasztási
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idõszakban” szöveg, 3. melléklet 1.3.9. pontjában a „felajánlani” szövegrész helyébe a „másodlagos kapacitás

kereskedelem keretében felajánlani” szöveg,

15. 3. melléklet 1.4.4. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 1.4.5. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves” szövegrész

helyébe az „az éves” szöveg, 3. melléklet 1.4.8. pontjában a „felajánlani” szövegrész helyébe a „másodlagos kapacitás

kereskedelem keretében felajánlani” szöveg,

16. 3. melléklet 1.5.2. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott” szövegrész helyébe az „az éves”

szöveg, 3. melléklet 1.5.3. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 1.5.4. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott” szövegrész helyébe

az „az éves” szöveg,

17. 3. melléklet 1.7.2. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 1.7.3. pontjában az „a 2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott éves” szövegrész

helyébe az „az éves” szöveg, 3. melléklet 1.7.4. pontjában a „kapacitásként ki kell ajánlani” szövegrész helyébe

a „kapacitásként fel kell ajánlani” szöveg,

18. 3. melléklet 2.1.7. pontjában a „teljesítménnyel” szövegrész helyébe a „kapacitással” szöveg, 3. melléklet 2.1.9. pont

a) alpontjában az „a 2. melléklet II.2 és III.2. pont 3. sorában szereplõ elosztási” szövegrész helyébe az „az elosztási”

szöveg, 3. melléklet 2.1.17. pontjában a „7. § (6) bekezdésének a)–d) pontjaiban megnevezett rendszerhasználóak”

szövegrész helyébe a „rendszerhasználók” szöveg, 3. melléklet 2.1.17. pont b) alpontjában az „a 2. melléklet II.2. és

III.2 pontjában meghatározott elosztási” szövegrész helyébe az „az elosztási” szöveg, 3. melléklet 2.1.18. pontjában

a „7. § (6) bekezdésének a)–d) pontjaiban megnevezett rendszerhasználóaknak” szövegrész helyébe

a „rendszerhasználóknak” szöveg,

19. 3. melléklet 2.2.2. pontjában a „különbözetére az elosztási alapdíj” szövegrész helyébe a „különbözetére az éves

elosztási alapdíj” szöveg,

20. 3. melléklet 2.3.4. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 2.3.5. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves” szövegrész

helyébe az „az éves” szöveg, 3. melléklet 2.3.7. pontjában az „a téli fogyasztási idõszakban nem” szövegrész helyébe

a „nem a téli fogyasztási idõszakban” szöveg,

21. 3. melléklet 2.4.4. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 2.4.5. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves” szövegrész

helyébe az „az éves” szöveg,

22. 3. melléklet 2.5.2. és 2.5.3. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 2.5.4. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott” szövegrész helyébe

az „az éves” szöveg,

23. 3. melléklet 2.7.2. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves” szövegrész helyébe az „az

éves” szöveg, 3. melléklet 2.7.3. pontjában az „a 2. melléklet II.2. és III.2. pontjában meghatározott éves” szövegrész

helyébe az „az éves” szöveg,

24. 3. melléklet 2.9.2. pontjában a „fogyasztók” szövegrész helyébe a „felhasználók” szöveg, 3. melléklet 2.9.3. pontjában

a „felhasználók” szövegrész helyébe a „rendszerhasználó” szöveg, a „megállapodhatnak” szövegrész helyébe

a „megállapodhat” szöveg,

25. 3. melléklet 3.5. pontjában a „megtéríti” szövegrész helyébe a „megfizeti” szöveg

lép.

3. § Az R1. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac) alpontjában, 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aad) alpontjában, 2. §

(1) bekezdés a) pont aa) alpont aai) alpontjában, 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaj) alpontjában, 6. § (4) bekezdés

a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés b) pontja, 3. § (4) bekezdése, 8. § (6) bekezdésében a „díjtételeit a 2. melléklet

II. 3. és III. 3. pontja,” szövegrész, 10. § (2) bekezdésében a „felhasználókat közvetlenül kiszolgáló” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R1. 4. § (1)–(2) bekezdése, és 4. § (5)–(6) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R1. 2. melléklete, 3. melléklet 1.1.10. pontjában a „számú” szövegrész, 3. melléklet 1.1.11. pont

b) alpontjában a „2. melléklet II.1. és III.1 pontjában meghatározott” szövegrész, 3. melléklet 1.2.1. pontjában

a „2. melléklet II.1. és III.1 pontja szerinti” szövegrész, az „– a 2. melléklet szerinti –” szövegrész, 3. melléklet

1.2.4. pontjában a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 1.2.7 és 1.2.8. pontja, 3. melléklet 1.3.1. pontjában
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a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 1.4.1. pontjában a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 1.5.1. pontjában

a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 1.6.1. pontjában a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 1.7.1. pontjában

a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 1.7.4. pontjában az „a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott,” szövegrész,

3. melléklet 1.8.1. pontjában az „ , a nominálásban megadott legnagyobb kapacitástól nem tért el,” szövegrész,

3. melléklet 1.10.1. pontjában a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 1.11. pontjában az „és aab)” szövegrész,

3. melléklet 2.1.10.–2.1.14. pontjai, 3. melléklet 2.1.15. pontjában a „7. § (6) bekezdésének a)–d) pontjában

megnevezett” szövegrész, 3. melléklet 2.1.21. pontja, 3. melléklet 2.2.4. pontjában a „joghatályos” szövegrész,

3. melléklet 2.2.7.–2.2.9. pontjai, 3. melléklet 2.3.1. pontjában a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 2.4.1. pontjában

a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 2.5.1. pontjában a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 2.6.1. pontjában

a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 2.7.1. pontjában a „joghatályos” szövegrész, 3. melléklet 2.8.1. pontjában

az „ , a nominálásban megadott legnagyobb kapacitástól nem tért el,” szövegrész, 3. melléklet 3.6. és 3.7. pontja,

3. melléklet 3.11. pontja, 3. melléklet 4. pontja, 4.1.–4.3. alpontjai.

(4) Hatályát veszti az R1. 12/A. § (3) és (4) bekezdése.

2. A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló

74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosítása

5. § (1) A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.)

1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet hatálya

a) a földgázszállítási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: földgázszállító),

b) a rendszerirányítási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: rendszerirányító),

c) a földgázelosztási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: földgázelosztó),

d) a földgáztárolási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: földgáztároló),

e) a rendszerhasználóra, és

f) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)

terjed ki.

(2) A Hivatal e rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM

rendelet szabályainak figyelembevételével állapítja meg a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

(a továbbiakban: GET) 105. §-a szerinti rendszerhasználati díjakat.”

(2) Az R2. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság államhatárán belül található szállítóvezeték-rendszer (a továbbiakban: alaprendszer),

az elosztó-vezetékrendszer és a tárolói rendszer rendszerhasználati díjainak megállapítására, valamint

a rendszerirányítási díj megállapítására a 4. mellékletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Románia irányú csanádpalotai kilépési pont és a Szerb Köztársaság irányú kiskundorozsmai kilépési pont

(a továbbiakban együtt: összekötõ vezeték) rendszerhasználati díjainak megállapítására kizárólag az 1. mellékletben

foglaltakat kell alkalmazni.”

(3) Az R2. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A földgázelosztási díjakat a Hivatal a földgázelosztói engedélyesi mûködési területenként differenciáltan állapítja

meg.”

(4) Az R2. a következõ 5. §-sal egészül ki:

„5. § E rendeletnek a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és

a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról szóló

65/2011. (XI. 30.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. r) módosított rendelkezéseit a Mód. r. hatálybalépésekor

folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

(5) Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(6) Az R2. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(7) Az R2. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § Az R2. 3. § (1) bekezdésében a „földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET)” szövegrész helyébe

a „GET” szöveg, 1. melléklete címében a „Szeged-Arad, a Városföld-Donji Miholjac határkeresztezõ vezetékek”

szövegrész helyébe a „Románia irányú csanádpalotai kilépési pont” szöveg, a „kiskundorozsmai kiadási” szövegrész

helyébe a „kiskundorozsmai kilépési” szöveg, 1. melléklet II. pont 14. alpontjában a „jóváhagyott” szövegrész helyébe
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az „elfogadott” szöveg, 2. melléklet 1. pont c) alpontjában az „az árelõkészítésért felelõs Magyar Energia Hivatal

(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg, 2. melléklet 3. pontjában az „árakká” szövegrész

helyébe a „rendszerhasználati díjakká” szöveg lép.

7. § Az R2. 2. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R2. 3. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. § (2) bekezdése és a 7. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § (4) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R1. 3. melléklet 1.1.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.1.5. A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf), aag) pontja szerinti határkeresztezõ vezetékhez történõ hozzáférés

esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) pontjára vonatkozó kilépési

szállítási kapacitás díjat is.”

2. Az R1. 3. melléklet 1.3.10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.3.10. A fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás lekötésekor fizetendõ díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont

aa) alpont aaa) és aca) alpontjában meghatározott kilépési pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont

aae) alpontja szerinti hazai termelés belépési pontra meghatározott díj alapján, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont

aac), aad), aae) és acb) alpontja szerinti belépési pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja

szerinti kilépési pontokra meghatározott díj alapján, míg a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) és aag) alpontjában

meghatározott határkeresztezõ kilépési pontok esetében az adott aaf) vagy aag) pontok szerinti határkeresztezõ

kilépési pontra meghatározott kapacitás díj alapján kell számítani. A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf) és

aag) alpontja szerinti határkeresztezõ vezetékhez a fizikai áramlással ellentétes irányú hozzáférés esetében

a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, kilépési díj

alapján számított backhaul kapacitás díját is.”

3. Az R1. 3. melléklet 1.4.6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.4.6. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási idõszakban földgázt vételeznek, és

a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a gázév hátralévõ

részében térítésmentesen vehetõ igénybe, amennyiben rendelkezésre áll.”

4. Az R1. 3. melléklet 1.4.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.4.7. Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a téli fogyasztási idõszakban vételeznek földgázt, és

a rendszerhasználó egy idõpontban legalább 40 napra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás a gázév hátralévõ – téli

fogyasztási idõszakon kívüli – részében térítésmentesen vehetõ igénybe, amennyiben rendelkezésre áll.”

5. Az R1. 3. melléklet 1.9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.9. Kapacitástúligénylés kezelése a szállítórendszeren

Kapacitástúligénylés esetében a rendszerhasználó az adott belépési pontra vonatkozóan meghirdetett

kapacitásaukción ajánlattevõként kapacitás lekötési jogot szerezhet. Az ajánlatot az éves szállítási kapacitásdíj %-ában

kell megtenni. A licitálás alapértéke 0%. Az aukció nyertesei aukciós díjként a legnagyobb éves kapacitás lekötésre

vetítve megfizetik a vállalt összeget, majd a megszerzett kapacitás lekötési jog alapján megfizetik az átadási-átvételi

pontra az éves legnagyobb kapacitás-lekötésre számított szállítási kapacitásdíjat.”
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6. Az R1. 3. melléklet 2.1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.1.2. A tárgyhó elsõ napján esedékes elosztási kapacitásdíjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti

átadási-átvételi pontra kell megfizetni. A 2. § (1) bekezdés i) pontja esetében a földgázkereskedõ szerzõdési idõszakon

belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál, valamint a rendszerhasználóként eljáró

felhasználó kapacitás-lekötése sem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál.”

7. Az R1. 3. melléklet 2.1.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.1.3. A tárgyhó elsõ napján esedékes elosztási alapdíjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti

átadási-átvételi pontra kell megfizetni. Ha a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérõ gázmérõk névleges

összkapacitása 20 m3/h vagy annál nagyobb, az elosztási alapdíjat azon gázmérõk névleges összkapacitásával

szorozva kell kiszámítani, amelyeken a szerzõdéses idõszakban földgázt vételeznek. Ha e gázmérõk névleges

összkapacitása 20 m3/h-nál kisebb, az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint,

rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a felhasználási helyre kell megfizetni.”

8. Az R1. 3. melléklet 3.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3.1. A tárolási díjak az ÜKSZ-ben meghatározott tárolói rendszerszintû alapszolgáltatásokra nyújtanak fedezetet

az alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes leírását a tárolói engedélyes a szerzõdõ partnerek részére

a szerzõdéskötési folyamatot megelõzõen biztosítja:

a) a rendszerhasználó a tároló kitárolásának és betárolásának az indítására vonatkozó – a tárolói engedélyes

üzletszabályzatában rögzített – szabályoknak megfelelõen veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; az indításkor

elérhetõ kapacitást a tárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;

b) a lekötött tárolói csúcskapacitás a tároló töltöttségének függvényében áll a rendszerhasználók rendelkezésére;

a mindenkori igénybe vehetõ csúcskapacitás a tárolói engedélyes informatikai rendszerében ellenõrizhetõ.”

9. Az R1. 3. melléklet 3.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3.2. Ha a tárolói szolgáltatást igénybe vevõ a tárolási szerzõdésben rögzítettnél több betárolási, több kitárolási, vagy

több mobilkapacitást, vagy ezek közül egyidejûleg többet igényel, akkor a tárolói szolgáltatást igénybe vevõvel

elszámolás történik. A tárolói évbõl már eltelt idõszak és a tényleges lekötés idõpontját figyelembe véve kell

a szolgáltatást igénybe vevõnek megfizetnie az új betárolási, kitárolási és mobilkapacitások alapján számolt éves

tárolói kapacitásdíj és a már megfizetett éves tárolói kapacitásdíj közötti különbözetet egy összegben a tárolói

szerzõdés módosításával egyidejûleg. Amennyiben az év közben lekötött kapacitásoknak megfelelõen módosított

éves tárolói kapacitásdíj kevesebb, mint a korábban igényelt kapacitások alapján számított éves tárolói kapacitásdíj,

a tárolói engedélyest díj visszafizetési kötelezettség nem terheli.”

10. Az R1. 3. melléklet 3.10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3.10. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ

kereskedõ és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgáz kereskedõ köteles a tárolói engedélyes

részére történõ napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges

földgázmennyiséget külön feltüntetni.”

2. melléklet a 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„6. melléklet a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Szállítási kilépési pontokhoz rendelt hõmérsékletmérési pontok

A B

1
OMSZ mérési pont

megnevezése
OTR/WEM kiadási pont megnevezése

2 Agárd Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta
I–5–2 (DHE), Dunaújváros 4, Kápolnásnyék+Mezõszentgyörgy, Kápolnásnyék,
Mezõszentgyörgy, Nádasdladány 1–2+2, Nádasdladány 1–2, Nádasdladány 2,
Nádasdladány 1–1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2,
Százhalombatta I–2+3, Százhalombatta I–2 (DHE), Százhalombatta I–3 (DHE),
Százhalombatta I–5–1 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2,
Szabadbattyán 1–1, Szabadbattyán 1–2

3 Baja Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1–1, Bátmonostor 1–2,
Felsõszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II,
Várdomb

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 141. szám 33949



4 Békéscsaba Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2,
Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezõberény,
Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós

5 Budapest-Lõrinc Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta I–5–1 (DHE),
Budaörs, Budatétény 1, Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel
1–2+2, Csepel 1–2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllõ 1+2, Gödöllõ 1, Gödöllõ 2,
Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kõbánya 1, Soroksár 1–1, Csepel
1–1,Budatétény 2, Solymárvölgy 1–1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1,
Százhalombatta I–4 (DHE), Kõbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor,
Nagykõrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1–2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1–2,
Pusztavacs, Soroksár 1–2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I,
Szigetszentmiklós II, Szõd, Tököl, Újhartyán, Vác I+III–1–2, Vác I, Vác III–1–2, Vác
III–1–1 (DCM),Vecsés 1, Vecsés, Vecsés 2, Vecsés 3–1, Vecsés 3–2, Zsámbok 2,
MOL DUFI, Százhalombatta II–1 (DUFI), Százhalombatta II–2 (DUFI), Solymárvölgy
2, Ecser, Üllõ

6 Debrecen Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1–2, Bödönhát 1–1, Debrecen,
Debrecen I–1, Debrecen I–2, Debrecen II, Debrecen I–3, Ebes, Egyek,
Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba 1–1, Kaba 1–2,
Mezõsas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege

7 Eger Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös+Nagyfüged, Gyöngyös,
Nagyfüged, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezõkövesd, Mezõnagymihály,
Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Zagyvaszántó 1,
Zagyvaszántó 2, Visonta

8 Gyõr Bábolna, Bõnyrétalap, Devecser, Devecser 1–2, Devecser 1–1, Gönyû, Gyõr
1+2+Töltéstava, Gyõr 1, Gyõr 2, Töltéstava, Gyõr 3, Ikrény, Lovászpatona 1–1,
Lovászpatona 1–2, Pápa

9 Káld Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi

10 Kaposvár Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa,
Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1–1, Öreglak
1–2, Somogyjád

11 Kapuvár Csorna, Fertõszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér

12 Kecskemét Bugac, Kecskemét I–1+I–2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I–1, Kecskemét I–2,
Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I,
Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse

13 Kelebia Jánoshalma, Kunfehértó

14 Kiskunmajsa Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank

15 Miskolc Abaújkér, Center 2–1, Center 2–2, Center 2–3, Járdánháza, Kazincbarcika,
Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III–2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV
(BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III–1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezõcsát,
Miskolc I+II–3+II–4, Miskolc I, Miskolc II–3, Miskolc II–4, Miskolc II–1, Miskolc II–2,
Miskolc II–5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I–1+Ózd II, Ózd I–1, Ózd II, Ózd I–2
(OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak,
Szerencs, Tiszaújváros I–1–1 (THE), Tiszaújváros II–3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros
II–3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I–1–3, TVK, Tiszaújváros II–1 (TVK),
Tiszaújváros II–4 (TVK-ER), Tiszaújváros II–2 (THE), Vadna, Tiszaújváros I–2 (INERT),
Tiszaújváros I–1–2 (TIFO)

16 Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós

17 Nagykanizsa Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1–1, Lenti 1–2,
Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1–1, Nagykanizsa 1–2

18 Nyíregyháza Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Gyõrtelek 1+2, Gyõrtelek 1, Gyõrtelek 2, Ibrány,
Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs,
Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2 + Nyírtelek 1,
Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Nyírtelek 3, Õr, Petneháza,
Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény

19 Orosháza Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II–1, Orosháza I,
Orosháza II–1, Orosháza II–2, Orosháza II–3, Pusztaföldvár

20 Paks Aba, Fadd 1+2, Fadd 1–1, Fadd 1–2

21 Pécs Bonyhád, Bonyhád 1–1, Bonyhád 1–2, Maráza, Pécs I–1+I–2+II, Pécs I–1, Pécs I–2,
Pécs II, Pécs III

22 Pitvaros Battonya, Battonya 1–1, Battonya 1–2, Mezõhegyes, Tótkomlós, Végegyháza
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23 Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár

24 Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3

25 Szarvas Ecsegfalva, Szarvas+Endrõd 1–1, Szarvas, Endrõd 1–1

26 Szécsény Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2,
Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény,
Szigetmonostor, Vác II

27 Szeged Algyõ I, Algyõ II, Hódmezõvásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged
1+2+Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1,
Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD)

28 Szentes Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II

29 Szentgotthárd Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd

30 Szentkirályszabadja Ajka 1, Ajka 2, Balatonfûzfõ, Berhida, Herend, Keszthely, Kõröshegy, Papkeszi,
Pétfürdõ 1, Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1–1, Sümegcsehi 1–2,
Tapolca, Veszprém I–1+I–2+II (BM), Veszprém I–1, Veszprém I–2, Veszprém II
(BM), Õsi, Pétfürdõ 2

31 Szolnok Abony, Berekfürdõ, Berekfürdõ 1–1, Berekfürdõ 1–2, Fegyvernek, Jászberény,
Jászdózsa, Karcag, Kenderes I–1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfû, Mezõtúr +
Endrõd 1–2, Endrõd 1–2, Mezõtúr, Öcsöd, Szajol 1–1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok
II–1, Szolnok II–2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1–2, Kenderes
I–2 (KTD)

32 Szombathely Kõszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3,
Vasszécsény

33 Tápiószele Zsámbok 3

34 Tass Kunadacs, Tass

35 Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu

36 Tata Almásfüzitõ, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék

37 Záhony Mándok

38 Zalaegerszeg Nagylengyel 1–1, Nagylengyel 1–2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1–1,
Pókaszepetk 1–2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2,
Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT–3

„

3. melléklet a 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I.

A szállítási forgalmi díj meghatározása

A Hivatal minden összekötõvezeték-beruházás esetében megvizsgálja az adott összekötõvezeték-szakaszon

alkalmazandó forgalmi díj megállapításának szükségességét.

Az összekötõ vezeték az alaprendszernek a rendszerhasználati díj számítása szempontjából nem része, azonban

a forgalmi díjak számításánál figyelembevételre kerülhet, ha az alaprendszer forgalmi díját csökkenti. Ebben

az esetben az összekötõ vezetékre az alaprendszer forgalmi díja alkalmazandó.

A forgalmi díj meghatározásához a költségek közül a mennyiség-arányos költségeket (a nyomásfokozás, a saját

gázfelhasználás költségeit) és a közvetett költségek arányos részét kell figyelembe venni. Az arányosítás mértéke

a közvetlen mennyiség-arányos költség és az összes közvetlen költség hányadosa.”

2. Az R2. 1. melléklet II. pont 7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. WACCi: Adózás utáni nominál súlyozott átlagos tõkeköltség az i-edik évben

WACCi = [(1 + r) * (1+CPIi)–1] * (1 – ti)

r: a Hivatal által felülvizsgált és az adott összekötõvezeték-beruházásra elfogadott adózás elõtti súlyozott átlagos reál

tõkehozam

CPIi: a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett aktuális (legutolsó) „Jelentés az infláció

alakulásáról” címû kiadványban szereplõ átlagos éves fogyasztói árindex elõrejelzés az i-edik évre vonatkozóan,

százalékban kifejezve (Közép- és hosszú távon az MNB elõrejelzése helyett a Hivatal figyelembe veheti az MNB-vel

egyeztetett inflációsprognózist is.)

ti: a társasági eredményre ható adók adókulcsa az i-edik évben”
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3. Az R2. 1. melléklet III. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„III.

A díjszámítás folyamata

A szállítási feladat megkezdésekor érvényes szállítási kapacitásdíj (induló díj) meghatározásához a DCF modell szerinti

költség- és díjértékek elõrejelzéséhez a fenti módszertanban meghatározott CPIi indexet kell alkalmazni.

A DCF modell szerinti számítással meghatározott díjat a Hivatal gázévente korrigálja a fenti módszertan szerinti

paraméterek már ismert tény értékeinek megfelelõen.

Az induló díjat a hosszú távú szállítási szerzõdés idõtartama alatt a Hivatal gázévente szintén korrigálja a IV. pont

szerinti indexálás mértékével.

A gázévre történõ korrigálásra a szállítói engedélyes a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapítására vonatkozó

közigazgatási hatósági eljárásban tesz javaslatot a Hivatalnak. Az ehhez szükséges adatokat (beleértve a tény

kapacitás-lekötéseket és árbevételt) a szállítói engedélyes köteles az adott év április 1-jéig a Hivatal rendelkezésére

bocsátani.”

4. Az R2. 1. melléklet IV. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IV.

Az indexálás mértéke

Ha a tényleges paraméterek alapján számított megtérülési mutató (IRRi) 5%-kal meghaladja a kiinduló paraméterek

alapján számított megtérülési mutatót (IRRi � 1,05 x IRR0), akkor a díjat olyan mértékben kell korrigálni, hogy

a tényleges paraméterekkel számított IRRi ne legyen nagyobb, mint 1,05 * IRR0 (IRRi � 1,05* IRR0). E pont

alkalmazásában az egy évnél hosszabb idõtartamú lekötéssel történõ kapacitásértékesítésbõl származó árbevétel

100%-át, az egy évnél rövidebb idõtartamú lekötéssel történõ kapacitásértékesítésbõl származó árbevétel 50%-át kell

figyelembe venni.”

5. Az R2. 1. melléklet V. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„V.

A kapacitásdíj meghatározása kapacitásbõvítés esetében

Ha a szállítói engedélyesnek az összekötõ vezeték szállítási kapacitásán felül jelentõs hosszú távú kapacitáslekötési

igényt jeleznek, akkor az azok kielégítése érdekében végzett többletkapacitásokat biztosító beruházásokkal

kapcsolatban a kapacitás díj mértékére a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló közigazgatási hatósági

eljárásban a szállítói engedélyes javaslatot tesz a Hivatalnak. A Hivatal az I–IV. pontokban foglalt szabályok alapján

dönt a kapacitás díjról.”

4. melléklet a 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

Az R2. 2. melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) Tõkeköltség: A földgázszállítók, a földgázelosztók és a földgáztárolók esetében külön-külön megállapítandó

kalkulált tõkeköltségelem kiszámításának módja: TKi = TIEi x THi ahol:

TKi: az adott hatósági áras engedélyes adott tevékenységére kalkulált tõkeköltségelem (az állami párnagáz tároló általi

megszerzése során befizetett bányajáradéknak a tárolásra jutó tõkefedezeti költsége, valamint az e rendelet

1. mellékletében ismertetett díjképzési módszertan szerint megállapított díjakban elismert eszközök nettó értéke

nélkül),

TIEi: az adott hatósági áras engedélyes azon 2008. év végi, valamint a 2009. évben dokumentáltan aktiválásra kerülõ

tárgyi eszközeinek és immateriális javainak 2010. áprilisi árszintre átszámított (átértékelt) nettó értéke, az e rendelet

1. mellékletében ismertetett díjképzési módszertan szerint megállapított díjakban elismert eszközök nettó értéke

nélkül, amelyeket az eszköz- és költség-felülvizsgálat alapján a Hivatal indokoltnak minõsített [meghatározásánál

a hatósági áras engedélyes általános mûködését lehetõvé tevõ eszközök (pl. irodaház) értékének arányos részét is

figyelembe vette],

THi: a tõkeköltség reál hozamtényezõje: rendszerirányítás és földgázszállítás esetében 8,78%, földgázelosztás

esetében: 8,29%, földgáztárolás esetében: 10,05%.”
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5. melléklet a 65/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelethez

A hatósági ármegállapítások árszabályozásának keretei

1. Áralkalmazási eljárások

1.1. Rendszeres ármegállapítás

2013. december 31-ig a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban a Hivatal

rendszeres ármegállapítást (a továbbiakban: rendszeres ármegállapítás) gázévente végez a jelen mellékletben

meghatározottak szerint.

1.2. Rendkívüli ármegállapítás

A Hivatal rendkívüli ármegállapítás során is dönthet a rendszerhasználati díjakról, ha azt az e rendeletben foglaltakon

kívül a földgázpiaci események egyértelmûen szükségessé teszik. A Hivatal ezen események hatását akkor érvényesíti

a rendszerhasználati díjakban, amikor azok elismerése indokolt.

1.3. Inflációs kritérium

A rendszeres ármegállapítás során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a „becslési hibával korrigált

inflációkövetési tényezõ” mértéke meghaladja az 5%-ot. A korrekció mértéke az adott évre számított „becslési hibával

korrigált inflációkövetési tényezõ” 5%-ot meghaladó része. A jelöléseket e melléklet 2.3. alpontja tartalmazza.

a) A figyelembe veendõ becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium

nem teljesül:

zhf = 1

b) A figyelembe veendõ becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs kritérium

teljesül:

zhf = zh–0,05

c) A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ meghatározása:

zh = z x h, ahol

z = 1+Y/100

h = (1 +YRe/100)/(1 +Ye/100)

1.4. A fogyasztói árindex háztartási energia sortól való megtisztításával képzett árindex számítása az 1.3. pont szerinti

rendszeres ármegállapítás során.

Az inflációs kritérium teljesülésekor számított „inflációkövetési tényezõ” elõrejelzésének hibáját utólag,

az ármegállapítási javaslatok között eltelt idõszakra vetített KSH tény – háztartási energia nélküli – árindex alapján kell

figyelembe venni. Az árindex számításának módszere:

CPIX = [100 x (F–100) – X x (HE–100)]/(100–X)

ahol:

CPIX: a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex,

F: a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex,

X: a háztartási energia súlya a fogyasztói kosárban,

HE: a háztartási energia KSH által közzétett éves átlagos árindexe.

1.5. Az átlagárak és a díjak

A rendszeres ármegállapítás során érvényesítendõ átlagárak (árszint) meghatározásával együtt kell az indexált

árbevétel tömegbõl számított átlagárakat lebontani díjtételekre.

A szállítási és elosztási forgalmi díjak számítása esetén – a gázfelhasználási költséget tartalmazó díjelemek kivételével –

a rendszeres ármegállapítást megelõzõ naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat és

súlyarányokat kell alapul venni, ha a napfok módszerrel korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik. Egyéb

esetekben az induló árak megállapításánál figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat és

súlyarányokat kell figyelembe venni. A napfok módszerrel való korrigálás módszertanát a Hivatal honlapján közzé

teszi.

Az adott gázévben meghatározott elosztás indokolt árbevétel igényének részét képezõ – elosztott mennyiségre

vetített – elszámolási különbözet indokolt költsége a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak

képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 1. melléklet 1. pontjában szereplõ képlettel adott gázévre számított

átlagos földgázárral és az országos átlagos szállítási átlagárral kerül kiszámításra. Amennyiben adott gázévben

az elosztónként differenciált elszámolási különbözet értéke 3%-ot meghaladó mértékben eltér a díjak számításánál
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figyelembe vett elszámolási különbözet indokolt költségétõl, az eltérés irányának megfelelõen a +3% feletti vagy

a –3% alatti különbséget a következõ gázévre vonatkozó elosztói díjra vonatkozó ármegállapítás során a Hivatal

figyelembe veszi.

A Hivatal az alap- és kapacitásdíjakat az indexált árbevétel-tömeg és a legutolsó rendelkezésre álló adatok (naturália)

alapján határozza meg, amely díjmeghatározás során a felhasználók érdekeinek figyelembevételével, mérlegeléssel

dönt a figyelembe vehetõ kapacitás-lekötések mértékérõl.

A Hivatal a gázévben beszedett pótdíjakat és aukciós bevételeket a következõ rendszeres ármegállapítás során

csökkentõ tételként veszi figyelembe.

1.6. A tõkeköltség figyelembevétele a rendszeres ármegállapítás során

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgázszállítók, a földgázelosztók és

a földgáztárolók által végzett tevékenység tõkeköltségének reál hozamtényezõje:

THESZ: a tõkeköltség reál hozamtényezõje egységesen 4,5%

A földgázszállítók, a földgázelosztók és a földgáztárolók által a nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók

ellátásának mértékéig végzett tevékenység tõkeköltségének reál hozamtényezõje:

THV: a tõkeköltség reál hozamtényezõje: rendszerirányítás és földgázszállítás esetében 8,78%, földgázelosztás

esetében: 8,29%, földgáztárolás esetében: 10,05%.

1.7. Nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás a rendszeres ármegállapítás során

a) A szállítást, rendszerirányítást, tárolást és elosztást végzõ engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i) által

szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátjának (NYK) kiszámítása adott engedélyesre:

2010-re: NYK = 1,2 x TK2010 x (1 + CPIX2010/100 – k3)1/4 + TFK

2011-re: NYK = TK x (1 + CPIX2010/100)1/4 x (1 + CPIX2011/100) + TFK+TP

2012-re: NYK = TK x (1 + CPIX2010/100)1/4 x (1 + CPIX2011/100) x (1 + CPIX2012/100) + TFK+TP

2013-ra: NYK = TK x (1 + CPIX2010/100)1/4 x (1 + CPIX2011/100) x (1 + CPIX2012/100) x (1 + CPIX2013/100) + TFK+TP

ahol:

NYK: szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,

TK2010: a szállító és a rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az elosztó elosztási, a tároló

tárolási engedélyköteles tevékenysége(i) részére az induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem

(a 2. melléklet 2. pontja szerinti TKi),

TK: az adott hatósági áras engedélyes adott tevékenységére kalkulált, a nyereségkorlát számításakor figyelembe vett

súlyozott tõkeköltségelem (az állami párnagáz tároló általi megszerzése során befizetett bányajáradéknak a tárolásra

jutó tõkefedezeti költsége nélkül), számítási módja

– az elosztás esetében: a nyereségkorlát számításakor figyelembe vett súlyozott tõkeköltség elem az értékesítési

kategóriákra osztott tõkeköltségek összege. Az értékesítési kategóriákra osztott tõkeköltség megállapítása

az engedélyesek (a 20 m3/h feletti értékesítési kategóriákra vonatkozó kapacitás-lekötési és gázmérõ névleges

teljesítmény adatokkal, egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult bontásban) adatszolgáltatása alapján

történik.

– szállítás és tárolás esetében: TK = TIEi x (f x THESZ + g x THV) ahol:

TIEi: az adott hatósági áras engedélyes azon 2008. év végi, valamint a 2009. évben dokumentáltan aktiválásra kerülõ

tárgyi eszközeinek és immateriális javainak 2010. áprilisi árszintre átszámított (átértékelt) nettó értéke, amelyeket

az eszköz- és költség-felülvizsgálat alapján a Hivatal indokoltnak minõsített [meghatározásánál a hatósági áras

engedélyes általános mûködését lehetõvé tevõ eszközök (pl. irodaház) értékének arányos részét is figyelembe vette]

f: az egyetemes szolgálásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves kapacitások aránya az adott gázév

tényleges összes lekötéséhez viszonyítva

g: a nem az egyetemes szolgálásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves kapacitások aránya az adott

gázév tényleges összes lekötéséhez viszonyítva

CPIX2010: a KSH által közzétett 2010. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor elhagyásával

számított árindex, százalékban kifejezve

CPIX2011: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2011. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor

elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2011 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel,

százalékban kifejezve. Egyébként a (1 + CPIX2011/100) kifejezés értéke 1.

CPIX2012: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2012. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor

elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2012 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel,

százalékban kifejezve. Egyébként a (1 + CPIX2012/100) kifejezés értéke 1.
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CPIX2013: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2013. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor

elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2013 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel,

százalékban kifejezve. Egyébként a (1 + CPIX2013/100) kifejezés értéke 1.

TFK: a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége,

k3: inflációkorrekciós tényezõ a 0,013 � k � 0,017 sávban.

TP: A 2. melléklet 2. pontja szerinti TIEi-ben, a 2009. évi eszköz- és költségfelülvizsgálatban nem szerepeltetett,

e melléklet 1.8 pontja szerint figyelembe vett új beruházások tõkeköltsége.

b) A földgázszállítási, földgáztárolási és földgázelosztási mûködési engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i)

által szabadon elérhetõ 2009. évi nyereség felsõ korlátjának (NYK) kiszámítására 2010-ben az alábbi képlet

alkalmazandó az adott társaságra:

2009-re NYK = 1,2 x TK x 1,0982 + TFK

ahol:

NYK: a 2009. évi szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,

TK: a földgázszállítási és földgázelosztási mûködési engedélyes földgázszállítási és elosztási engedélyköteles

tevékenysége(i) részére a 2006. január 1-jei induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem,

TFK: a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége.

c) Ha az engedélyköteles tevékenység(ek)re vonatkozó (a rendszerirányító és a földgázszállító esetében

az összevont) – a tárgyévi auditált Éves Beszámolóban szereplõ, az ÜKSZ és a földgáz rendszerhasználati díjak

megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: RHD rendelet) alapján kivetett, illetve

beszedett pótdíjak és aukciós díjak nélkül számított – üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény (ÜNY) túllépi

a nyereség korlátot (NYK), azaz ÜNY>NYK, az adott földgázszállítási, földgázelosztási vagy tárolói tevékenységet

végzõ társaság köteles a Hivatallal egyeztetett módon – az elosztók esetén a 2010. és 2011. évek vonatkozásában

a GET 2011. június 30-án hatályos 105. § (4) bekezdése és a GET 136. §-a szerinti kiegyenlítõ fizetésekre az RHD

rendelet 10/C. § (3) bekezdése alapján kiadott határozatokban foglaltak figyelembevételével – többlet

nyereségét megosztani a rendszerhasználókkal. A többlet nyereség megosztása úgy történik, hogy azt a Hivatal

a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás során a díjszámításkor díjcsökkentõ tételként veszi

figyelembe. A Hivatal a többlet nyereséget több gázévre megosztva is elvonhatja.

A földgázelosztó esetében ÜNY-növelõ tételként figyelembe kell venni az elosztási tevékenység rendkívüli

bevételeit is.

Abban az esetben, ha a földgázelosztó és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltatói

engedéllyel rendelkezett engedélyes 2007. évi jogi szétválása kapcsán a földgázelosztónál – az elosztói engedélyes

részére történõ eszközátadás során az átadott eszközökhöz kapcsolódó csatlakozási díjak, beruházási és

hálózatfejlesztési hozzájárulások, továbbá a térítésmentesen átvett eszközök miatti passzív idõbeli elhatárolások

felszabadítása következtében – rendkívüli bevétel került kimutatásra, akkor a nyereség-visszajuttatás számítása

szempontjából a földgázelosztó 2007. évi ÜNY-e az eszközátadás miatti passzív elhatárolás felszabadításából eredõ

rendkívüli bevétellel csökkentésre került. Ebben az esetben a földgázelosztónál az ÜNY értékét minden évben növelni

kell az átvett eszközök értékcsökkenésének azon részével, amely a tárgyévben elszámolható lett volna az – átadónál

feloldott – eszközökhöz kapcsolódó passzív idõbeli elhatárolás összegével szemben, ha az eszközátruházásra nem

került volna sor. Az Éves Beszámoló Kiegészítõ Mellékletében be kell mutatni a fenti számítás hatását.

d) A díjszámításnál figyelembe veendõ a c) pont szerinti többletnyereség: NYV = (ÜNY–NYK)/2.

1.8. Új szállítóvezetéki és tárolói beruházások figyelembevétele a rendszeres ármegállapítás során

A rendszeres ármegállapítás során utólag elismerhetõ azon – az induló ár költségbázisában nem szereplõ – új

szállítóvezetéki és tárolói beruházás, amely a GET 82. § (2) bekezdése, valamint 83. § (1) bekezdése szerinti fejlesztési

irányelvvel összhangban van vagy erre a Hivatal engedélyt adott. Az új beruházások kapcsán figyelembe kell venni

az esetleges naturália változásokat is. A rendszeres ármegállapítás során elismert beruházások tõkeköltségét

figyelembe kell venni a nyereségkorlát számításánál is.

2. Ármeghatározások és jelölések

A rendszeres ármegállapítás során a rendszerhasználati díjak megállapításánál a Hivatal a következõ évre vonatkozóan

(tárgyidõszak), az elõzõ év alapján (bázisidõszak) a következõ képleteket veszi figyelembe akként, hogy a 2.2. pontja

szerinti „külön módszertan alapján számított költségeket” a képletekben szereplõ költségelemek nem

tartalmazhatják. A 2.2. pontja szerinti „külön módszertan alapján számított költségeket” a rendszeres ármegállapítások

alkalmával újra kell számolni. (A jelöléseket e melléklet 2.3. pontja tartalmazza.)
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2.1.1. A földgáz alaprendszeren történõ továbbítása és a rendszerirányítás érdekében felmerülõ költségelemek árban

elismerésre kerülõ fajlagos értéke (a rendszeres ármegállapításnál):

a = ae x zhf

2.1.2. A földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árban elismerésre kerülõ fajlagos értéke (a rendszeres

ármegállapításnál):

b = be x zhf

2.1.3. A földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árban elismerésre kerülõ fajlagos értéke (a rendszeres

ármegállapításnál):

c = ce x zhf

2.2. A külön módszertan alapján figyelembe veendõ költségek:

Ha az árszabályozás jellegébõl adódóan az elõzõ idõszak során hiány keletkezett, azt a rendszeres ármegállapításnál

csak olyan mértékben kell figyelembe venni, hogy az 1. pont 1.7. alpontjában szereplõ, adott évre indexált TK mértékét

ne haladja meg.

2.3. Jelölések

a: a belföldi felhasználású földgáz alaprendszeren történõ továbbításának és

a rendszerirányításnak az árakban elismerésre kerülõ fajlagos költsége a tárgyidõszakban, Ft/m3

ae: a belföldi felhasználású földgáz alaprendszeren történõ továbbításának és

a rendszerirányításnak az árakban elismert (figyelembe vett) fajlagos költsége a bázisidõszakban, Ft/m3

b: a belföldi felhasználású földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismerésre kerülõ fajlagos

értéke a tárgyidõszakban, Ft/m3

be: a belföldi felhasználású földgáz tárolása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismert (figyelembe vett)

fajlagos értéke a bázisidõszakban, Ft/m3

c: a belföldi felhasználású földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismerésre kerülõ fajlagos

értéke a tárgyidõszakban, Ft/m3

ce: a belföldi felhasználású földgáz elosztása érdekében felmerülõ költségelemek árakban elismert (figyelembe vett)

fajlagos értéke a bázisidõszakban, Ft/m3

h: a korábbi inflációs célkitûzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényezõ

Y: az éves átlagos KSH tény – a háztartási energia sor elhagyásával számított – fogyasztói árváltozásból és az MNB által

közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés (az árelõkészítés lezárása elõtti utolsó

„Jelentés az infláció alakulásáról”) alapján képzett (elõretekintõ) átlagos fogyasztói árváltozás a tárgyidõszaki

rendszeres ármegállapítási idõszak közepe és az azt megelõzõ rendszeres ármegállapítási idõszak közepe közötti

idõszakra számítva, százalékban kifejezve

Ye: a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapítási javaslatot megelõzõ júliusi rendszeres ármegállapításnál-, illetve az elsõ

rendszeres ármegállapításnál az induló rendszerhasználati díjakra tett javaslatban – figyelembe vett fogyasztói

árváltozás, százalékban kifejezve

YRe: a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény – illetve ennek hiányában az MNB által

közétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés alapján képzett (elõretekintõ) átlagos –

fogyasztói árváltozásból az Ye által lefedett idõszakra képzett fogyasztói árváltozás százalékban kifejezve (A KSH

„A fogyasztói árak alakulása” címû kiadványa, illetve az MNB-nek az árelõkészítés lezárása elõtti utolsó „Jelentés

az infláció alakulásáról” címû kiadványa alapján.) A mutató tény elemének számítása során az 1.4. pontot is figyelembe

kell venni.

z: a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapításnál számított inflációkövetési tényezõ (hibakorrekciós tényezõ nélkül)

zh: a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapításnál számított hibakorrekciós tényezõvel korrigált inflációkövetési

tényezõ

zhf: a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapításnál figyelembe veendõ, hibakorrekciós tényezõvel korrigált felülvizsgált

inflációkövetési tényezõ.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelete
a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön
kezelt intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhõszolgáltatási támogatásról szóló
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt

intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek

nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Árrendelet)

2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A távhõszolgáltató az értékesítõ részére a távhõ és a távhõtermeléssel összefüggõ szolgáltatások – keringtetés,

pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás – ellenértékeként

a) értékesítõi teljesítménydíjat és értékesítõi hõdíjat, vagy

b) értékesítõi hõdíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítõi díjak) fizet.”

(2) Az Árrendelet 2. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az értékesítõi teljesítménydíj és az értékesítõi hõdíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5) Az 1. mellékletben szereplõ értékesítõi díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.”

2. § (1) Az Árrendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2. melléklet A. és B. pontjaiban foglalt táblázatok C oszlopai szerinti értékesítõ az 1. mellékletben foglalt táblázat

F oszlopában meghatározott értékesítõi hõdíjat akkor alkalmazhatja, ha a tárgyhó vonatkozásában

a) a távhõszolgáltatónak értékesített hõmennyiségen belül a meghatározott kapcsolt technológiából származó

hõmennyiség egy adott idõszak hónapjaiban meglévõ legkisebb aránya tekintetében a 2. melléklet A. pontja szerinti

táblázatban, és

b) a kapcsolt berendezésekre vonatkozó összhatásfok egy adott idõszak hónapjaiban elfogadható legkisebb mértéke

tekintetében a 2. melléklet B. pontja szerinti táblázatban

rá vonatkozóan meghatározott feltételeknek eleget tesz.”

(2) Az Árrendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha az (1) bekezdés szerinti értékesítõ a tárgyhót követõ hónap 12. napjáig a távhõszolgáltatónak nem küldi meg

a tárgyhónapra vonatkozó számviteli bizonylatot, illetve nem nyilatkozik, vagy arról nyilatkozik, hogy

az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek a tárgyhóra vonatkozóan nem tett eleget – ideértve azt az esetet is,

ha a kapcsolt berendezés nem üzemelt a tárgyhónapban –, akkor az adott hónapra vonatkozóan – a távhõszolgáltatási

támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 1. melléklet 1. pontjában

foglalt táblázat E oszlopában a vele távhõvásárlási szerzõdéses jogviszonyban lévõ távhõszolgáltató részére

megállapított támogatási mértékkel csökkentett – értékesítõi hõdíjat számíthat fel.”

(3) Az Árrendelet 3. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a (4) vagy (5) bekezdés szerint csökkentett értékesítõi hõdíj negatív összegû, akkor az (1) bekezdés szerinti

értékesítõ az adott hónapra vonatkozóan a negatív összegû értékesítõi hõdíjjal és – a távhõvásárlási szerzõdéstõl

függõen – értékesítõi teljesítménydíjjal számolt egyenleget számláz a szolgáltató felé.”

3. § (1) Az Árrendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Árrendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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4. § (1) Az Árrendelet 3. § (2) bekezdés nyitó részében a „feltételek teljesítésérõl havonta, technológiánként a tárgyhót

követõen” szövegrész helyébe a „feltételek teljesítésérõl havonta, technológiánként a tárgyhót követõ hónap

12. napjáig” szöveg lép.

(2) Az Árrendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „a kiállított számla mellékleteként” szövegrész helyébe az „a tárgyhó

vonatkozásában megküldött számviteli bizonylat mellékleteként” szöveg lép.

(3) Az Árrendelet 3. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot a távhõszolgáltató részére három

példányban” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot és számviteli bizonylatot a távhõszolgáltató

részére három példányban” szöveg lép.

(4) Az Árrendelet 3. § (5) bekezdésében az „és a 3408 Ft/GJ értékesítõi hõdíjjal számolt árbevétel közötti különbözet”

szövegrész helyébe az „és a Támogatási rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopában a vele

távhõvásárlási szerzõdéses jogviszonyban lévõ távhõszolgáltató részére megállapított támogatási mértékkel

csökkentett értékesítõi hõdíjjal számolt árbevétel közötti különbözet” szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti az Árrendelet 2. § (3) bekezdésében a „– legmagasabb hatósági árnak minõsülõ –” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Árrendelet 6. § (3) bekezdésében az „és a 7. § (2) bekezdése” szövegrész.

(3) Hatályát veszti az Árrendelet 6. § (2) bekezdése.

(4) Nem lép hatályba az Árrendelet 7. §-a.

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

6. § A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 1. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A távhõszolgáltató a kapcsoltan termelt hõ lakosságnak szolgáltatott mennyiségére vagy az intézmény

a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hõ mennyiségére figyelemmel járó támogatásra

kizárólag akkor jogosult, ha a számára távhõt elõállító létesítmény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

(a továbbiakban: Vet.) szerinti átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör

tagja volt, és a létesítményre vonatkozó beruházás a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2011. június 30.

napján hatályos határozata alapján 2011. június 30-ig nem térült meg.”

7. § A Támogatási rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A támogatást igénylõ távhõszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban: igénylõ) tárgyhavi támogatási

igénybejelentésének a tárgyhót követõ hónap 22. napját követõ elsõ munkanapig (a továbbiakban: igénylési

határnap) be kell érkeznie a Vet. szerinti átviteli rendszerirányítóhoz (a továbbiakban: rendszerirányító).

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) minden igénylõ esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet szerinti támogatási igénybejelentõ lap két

eredeti példányát,

b) távhõszolgáltatók esetében az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti, kapcsoltan termelt hõ lakosságnak

szolgáltatott mennyiségére figyelemmel járó – 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa alapján igényelt –

támogatásra való jogosultsága esetén értékesítõtõl való vételezéskor

ba) az értékesítõ Árrendelet szerinti nyilatkozatának két példányát,

bb) az átvett hõ mennyiségét és az értékesítõi díjat alátámasztó számviteli bizonylat két példányát.

(3) Az intézménynek kizárólag a 2. melléklet 2.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentõ lapot kell benyújtania. Ha

a távhõszolgáltató nem jogosult az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatási jogcím alapján

támogatásra, illetve, ha a szükséges hõmennyiséget kizárólag saját termelésbõl fedezi, akkor nem kell a (2) bekezdés

b) pontja szerinti iratokat benyújtania.

(4) A rendszerirányító – a támogatási igénybejelentések tartalmára tekintet nélkül – a (2) bekezdés szerinti iratok

igénylési határnapig történõ hiánytalan beérkezését az igénylési határnapot követõ ötödik munkanapig felülvizsgálja.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti iratok az igénylési határnapig nem érkeznek be, a rendszerirányító a tárgyhó

vonatkozásában az igénylõ számára kifizetést nem teljesít, és az igénylési határnapot követõ ötödik munkanapig jelzi

az igénylõnek, hogy a hiányzó iratok legkésõbb a következõ hónap (a tárgyhót követõ második hónap) igénylési

határnapjáig (a továbbiakban: késedelmi igénylési határnap) történõ pótlása szükséges.

(6) Ha adott távhõszolgáltató vonatkozásában az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti támogatási jogcím

igazolásához szükséges, a (2) bekezdés a) pontja szerinti irat a tárgyhóra vonatkozó igénylési határnapig beérkezik,
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a rendszerirányító a 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt támogatási igénybejelentõ lap Tl mezõjében szereplõ, lakossági

értékesítés után járó támogatási összeget fizeti ki.

(7) Ha adott távhõszolgáltató az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatási jogcím alapján támogatásra

jogosult, és az egyes számára értékesítõk vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti iratok a tárgyhóra vonatkozó

igénylési határnapig beérkeznek, a rendszerirányító a távhõszolgáltatónak a 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt

támogatási igénybejelentõ lap Tm mezõjében szereplõ, az adott értékesítõre vonatkozó sor szerinti támogatási

összeget fizeti ki.

(8) Ha adott igénylõ vonatkozásában a hiányzó iratok az igénylési határnapot követõen, de legkésõbb a késedelmi

igénylési határnapig érkeznek be (a továbbiakban: késedelmi támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító

a késedelmesen benyújtott iratok miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését tíz százalékkal csökkentett mértékben

a soron következõ hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(9) Ha adott igénylõ vonatkozásában a hiányzó iratok a késedelmi igénylési határnapig nem érkeznek be, akkor

az igénylõnek megszûnik a (8) bekezdés szerinti elmaradt támogatási összeg kifizetésére vonatkozó jogosultsága.”

8. § (1) A Támogatási rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendszerirányító az igénylési határnapot követõ ötödik munkanapig gondoskodik az igénylõ számára

az igénylési vagy a késedelmi igénylési határnapig a 4. § (2) bekezdése szerinti iratokkal igazolt tárgyhavi vagy

késedelmi támogatási igénybejelentésben megjelölt támogatási összeg (a továbbiakban együtt: igazolt támogatási

igények) kifizetésérõl a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla

(a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.”

(2) A Támogatási rendelet 5. § (5) és (6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg nem fedezi

az igazolt támogatási igények összegét. Részbeni kifizetés esetében az igazolt támogatási igényeket a rendszerirányító

a keretösszeg és az igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6) Ha a keretösszeg a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek és az adott havi igazolt támogatási

igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási

összegeket teljes mértékben kifizeti. Az adott havi támogatási igények kifizetését a részbeni kifizetés miatt elmaradt

támogatási összegekkel csökkentett keretösszeg és az adott havi igazolt támogatási igények összege arányában

teljesíti.”

9. § A Támogatási rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön

kezelt intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és

a távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM

rendelettel módosított 3–6. §-át és 8. §-át elsõ alkalommal a 2011. november tárgyhónapra vonatkozóan benyújtott

támogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni.”

10. § (1) A Támogatási rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Támogatási rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

11. § (1) A Támogatási rendelet 3. § (2) bekezdésében az „– a hálózati hõveszteség lakossági értékesítésre jutó arányának

figyelembevételével –” szövegrész helyébe a „– lakossági értékesítésre kerülõ hõmennyiség megállapítását szolgáló,

hõ korrekciós tényezõ figyelembevételével –” szöveg lép.

(2) A Támogatási rendelet 5. § (7) bekezdés b) pontjában az „a (4) vagy (5) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (5) vagy

(6) bekezdés” szöveg lép.

(3) A Támogatási rendelet 6. § (2) bekezdésében az a „4. § (3) bekezdése szerinti iratok” szövegrész helyébe a „4. §

(2) bekezdése szerinti iratok” szöveg lép.

(4) A Támogatási rendelet 8. § (4) bekezdésében az „a Hivatal döntésével érintett igénylõ részére kifizetést akkor

teljesíthet” szövegrész helyébe az „a Hivatal döntésével érintett igénylõ részére – a 4. § szerinti feltételeknek eleget

tevõ támogatási igénybejelentés esetén – a továbbiakban kifizetést akkor teljesíthet” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 23.00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet 1–4. §-a, 5. § (1) bekezdése, 6–11. §-a és 13. §-a 2011. december 1-jén lép hatályba.

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével

megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történõ

alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítõ díjak

A B C D E F

Sorszám Település Értékesítõ megnevezése Távhõszolgáltató megnevezése

Értékesítõi
teljesítménydíj

eFt/MW/év

Értékesítõi hõdíj

Ft/GJ

1. Ajka Bakonyi Erõmû Zrt. Primer Ajkai Távhõszolgáltatási Kft. 7 286 2 238

2. Almásfüzitõ Füzitõ GM Energiatermelõ Kft. ALFEN Almásfüzitõi Energetikai és Szolgáltató Kft. 0 5 224

3. Baja Bajatechnik Kft. Baja Energetika Kft. 0 4 947

4. Balatonfüred Consorg-Energo Kft. Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft. 0 5 224

5. Bokod Vértesi Erõmû Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2 746 2 169

6. Bonyhád Dalkia Energia Zrt. Fûtõmû Kft. 0 3 998

7. Budaörs Dalkia Energia Zrt. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft. 0 3 998

8. Budapest Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erõmû Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 4 565 1 357

9. Budapest Alpiq Csepel Kft. – kazán Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 585

10. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi Erõmû –
1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 3 946 3 276

11. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti Erõmû –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 3 345 2 945

12. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû –
1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 3 574 3 408

13. Budapest Budapesti Rendõr-fõkapitányság Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 998

14. Budapest Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. Csepeli Hõszolgáltató Kft. 2 705 1 868

15. Budapest CHP-Erõmû Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

16. Budapest Fõtáv-Komfort Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 998

17. Budapest Fõtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

18. Budapest Fõtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

19. Budapest Fõtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

20. Budapest Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 1 000

21. Budapest Green-R Energetika Zrt. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

22. Budapest Magyar Telekom Nyrt. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 3 998

23. Budapest MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 4 389

24. Budapest Sinergy Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

25. Budapest Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. 0 5 224

26. Csorna Csornai Kogenerációs Erõmû Kft. Csornai Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

27. Debrecen Alföldi Nyomda Zrt. Debreceni Hõszolgáltató Zrt. 0 3 420
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28. Debrecen Debreceni Hõszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Debreceni Hõszolgáltató Zrt. 0 1 927

29. Debrecen E.ON Energiatermelõ Kft. – Debrecen, Mikepércsi út 1. Debreceni Hõszolgáltató Zrt. 3 982 4 468

30. Debrecen E.ON Energiatermelõ Kft. – Debrecen, Szabó
Kálmán u. 1.

Debreceni Hõszolgáltató Zrt. 0 3 661

31. Dorog Dorogi Erõmû Kft. Promtávhõ Kft. 14 190 2 381

32. Dunakeszi EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt. TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 0 3 998

33. Dunaújváros Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

34. Dunaújváros Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hõszolgáltató Kft. 3 820 4 553

35. Dunaújváros ISD Power Kft. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hõszolgáltató Kft. 0 4 035

36. Eger EBT Energia Kft. Evat Zrt. 0 3 408

37. Eger Energo – Holding Kft. Evat Zrt. 0 3 408

38. Érd Dalkia Energia Zrt. Érdhõ Kft. 0 5 224

39. Esztergom Dorogi Erõmû Kft. Promtávhõ Kft. 14 190 2 381

40. Gödöllõ Dalkia Energia Zrt. Gödöllõi Távhõ Kft. 0 5 224

41. Gyöngyös Dalkia Energia Zrt. – Gyöngyös, Mérges út Városgondozási Zrt. 0 3 998

42. Gyöngyös Dalkia Energia Zrt. – Gyöngyös, Olimpia út 8. Városgondozási Zrt. 0 4 950

43. Gyõr Gyõri Erõmû Kft. Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 8 208 3 601

44. Hajdúnánás Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft. Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft. 0 4 033

45. Hajdúszoboszló Dalkia Energia Zrt. Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. 0 3 998

46. Kaposvár E.ON Energiatermelõ Kft. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelõ és Szolgáltató
Zrt.

0 5 224

47. Kapuvár Zöld Láng Energetikai Szolgáltató Kapuvári Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

48. Kazincbarcika Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft. Timpanon Kft. 1 881 4 114

49. Kiskunfélegyháza Dalkia Energia Zrt. Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. 0 5 224

50. Kiskunhalas DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Halas Távhõ Kft. 0 5 224

51. Kiskunhalas Halas-T Kft. Halas Távhõ Kft. 0 5 224

52. Kisvárda Dalkia Energia Zrt. „VÁRDA-TÁVHÕ” Kisvárdai Távhõszolgáltató Kft. 0 3 998

53. Komárom Komáromi Kogenerációs Erõmû Kft. Komáromi Távhõ Kft. 0 3 998

54. Körmend Thermo-Med Kft RÉGIÓHÕ Regionális Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

55. Kõszeg Heat Invest Kft. Kõszegi Távhõszolgáltató Kft. 0 5 224

56. Mátészalka Dalkia Energia Zrt. Szalkatávhõ Kft. 0 3 998

57. Miskolc MIFÛ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz.
23358/8

Miskolci Hõszolgáltató Kft. 0 5 150

58. Miskolc MIFÛ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17. Miskolci Hõszolgáltató Kft. 0 5 084

59. Miskolc MIFÛ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21. Miskolci Hõszolgáltató Kft. 0 5 951

60. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft. 0 5 224

61. Nagykõrös Perkons Kft. Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. 0 6 462
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62. Nyíregyháza E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen
Gábor u. 92.

Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. 4 808 4 450

63. Nyíregyháza E.ON Energiatermelõ Kft. – Örökösföldi Erõmû –
4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. 0 3 525

64. Oroszlány Vértesi Erõmû Zrt. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2 841 1 520

65. Ózd Ózdi Erõmû Kft. Ózdi Távhõ Kft. 0 5 224

66. Paks Paksi Atomerõmû Zrt. Duna Center Therm Kft. 2 767 894

67. Pécs Pannon Hõerõmû Zrt. Pécsi Távfûtõ Kft. 5 470 3 313

68. Pétfürdõ Nitrogénmûvek Zrt. Pétkomm Kft. 4 080 1 800

69. Püspökladány KISERÕMÛ PLD Kft. Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. 0 5 224

70. Salgótarján EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt. TARJÁNHÕ-Szolgáltató-Elosztó Kft. 0 2 914

71. Salgótarján Perkons Tarján Kft. TARJÁNHÕ-Szolgáltató-Elosztó Kft. 0 6 348

72. Sárbogárd Perkons Kft. Cothec Kft. 0 5 565

73. Sárospatak Sinergy Kft. Patakhõ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 0 5 224

74. Sárvár Kiserõmû SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft. Sárvár Távhõ Kft. 0 3 998

75. Sárvár Rábahõ Kft. Sárvár Távhõ Kft. 0 4 950

76. Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Cothec Kft. 0 2 914

77. Siklós Perkons SKL Kft. Siklósi Távhõ Nonprofit Kft. 0 6 158

78. Sopron Dalkia Energia Zrt. Sopron Holding Zrt. 0 3 998

79. Sopron Soproni Erõmû Kft. Sopron Holding Zrt. 4 432 4 674

80. Százhalombatta Dunamenti Erõmû Zrt. SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft. 2 679 3 126

81. Szeged ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Erõs János u. 1. Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 4 950

82. Szeged ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Temetõ u. 2. Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

83. Szeged ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged, Fûtõmû u. 1. Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 3 998

84. Szeged Szegedi Vízmû Zrt. Szegedi Hõszolgáltató Kft. 0 1 000

85. Székesfehérvár Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. SZÉPHÕ Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hõszolgáltató Zrt.

4 740 4 508

86. Szekszárd Pannon-Kogen Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 3 998

87. Szentlõrinc Szentlõrinci Geotermia Zrt. Szentlõrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft. 0 2 564

88. Szigetszentmiklós Dalkia Energia Zrt. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 0 3 998

89. Szolnok ALFA-NOVA Bioenergia Termelõ és Szolgáltató Kft. ALFA-NOVA Kft. 0 2 859

90. Szolnok Dalkia Energia Zrt. ALFA-NOVA Kft. 0 3 998

91. Szombathely Szombathelyi Erõmû Zrt. Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. 0 5 224

92. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erõmû Kft. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 0 5 224

93. Tatabánya Kórházi Energia Központ Kft. – Tatabánya Szent Borbála
Kórház

Komtávhõ Zrt. 2 619 3 892

94. Tatabánya Tatabánya Erõmû Kft. Komtávhõ Zrt. 4 118 4 657

95. Tiszaújváros Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. TiszaSzolg 2004 Kft. 10 263 3 937
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96. Vác Dalkia Energia Zrt. Váci Távhõ Kft. 0 3 998

97. Vác GE Hungary Zrt. Váci Távhõ Kft. 0 3 998

98. Vasvár Vasi Triász Kft. RÉGIÓHÕ Regionális Hõszolgáltató Kft. 0 2 486

99. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelõ Zrt. „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 0 5 769
”

2. melléklet a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítõkre vonatkozó követelmények

A. Távhõszolgáltatónak értékesített hõmennyiségen belül a meghatározott kapcsolt technológiából származó hõmennyiség legkisebb aránya az értékesítõk esetében egy

adott idõszak hónapjaiban

A B C D E

Sorszám Település Értékesítõ megnevezése Kapcsolt technológia megnevezése

Értékesítõnként a D oszlopban definiált típusú kapcsolt hõtermelésbõl
származó hõ minimális aránya a távhõszolgáltatónak történõ összes

értékesítésen belül az adott idõszak hónapjaiban [%]

november–március október és április május–szeptember

1. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû –
1045 Budapest, Tó utca 7.

kombinált ciklusú erõmû 50 60 0

2. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti Erõmû –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

kombinált ciklusú erõmû 77 60 0

3. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi Erõmû –
1117 Budapest, Budafoki út 52.

kombinált ciklusú erõmû 38 12 0

4. Budapest MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft. gázturbina hõhasznosítással 80 60 0

5. Dunaújváros Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft. belsõ égésû motor 50 70 80

6. Kazincbarcika Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft. belsõ égésû motor 25 45 90

7. Miskolc MIFÛ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u.
29/a. hrsz. 23358/8

belsõ égésû motor 8 16 40

8. Miskolc MIFÛ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u.
29/a. hrsz. 23358/8

kombinált ciklusú erõmû 28 4 0

9. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. belsõ égésû motor 33 69 64

10. Nyíregyháza E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 92.

kombinált ciklusú erõmû 15 10 0

11. Tiszaújváros Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. belsõ égésû motor 27 38 99
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B. Az értékesítõk meghatározott kapcsolt berendezéseire vonatkozó összhatásfok legkisebb elfogadható mértéke egy adott idõszak hónapjaiban

A B C D E

Sorszám Település Értékesítõ megnevezése Kapcsolt berendezés technológiájának megnevezése
Berendezés minimális összhatásfoka az adott

idõszak hónapjaiban [%]

november–március április–október

1. Almásfüzitõ Füzitõ GM Energiatermelõ Kft. belsõ égésû motor 75 30

2. Baja Bajatechnik Kft. belsõ égésû motor 75 30

3. Balatonfüred Consorg-Energo Kft. belsõ égésû motor 75 30

4. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi Erõmû –
1117 Budapest, Budafoki út 52.

gázturbina hõhasznosítással 75 30

5. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi Erõmû –
1117 Budapest, Budafoki út 52.

kondenzációs gõzturbina 75 30

6. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti Erõmû –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

kombinált ciklusú erõmû 75 30

7. Budapest Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû –
1045 Budapest, Tó utca 7.

kombinált ciklusú erõmû 75 30

8. Budapest CHP-Erõmû Kft. belsõ égésû motor 75 30

9. Budapest Fõtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B. belsõ égésû motor 75 30

10. Budapest Fõtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19. belsõ égésû motor 75 30

11. Budapest Fõtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95. belsõ égésû motor 75 30

12. Budapest Green-R Energetika Zrt. belsõ égésû motor 75 30

13. Budapest MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft. gázturbina hõhasznosítással 75 30

14. Budapest Sinergy Kft. – Rózsakert Fûtõerõmû belsõ égésû motor 75 30

15. Budapest Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. belsõ égésû motor 75 30

16. Dunaújváros Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft. belsõ égésû motor 75 30

17. Érd Dalkia Energia Zrt. belsõ égésû motor 75 30

18. Gödöllõ Dalkia Energia Zrt. belsõ égésû motor 75 30

19. Kaposvár E.ON Energiatermelõ Kft. belsõ égésû motor 75 30

20. Kazincbarcika Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft. belsõ égésû motor 75 30

21. Kiskunfélegyháza Dalkia Energia Zrt. belsõ égésû motor 75 30

22. Kiskunhalas DÉL-ENERGO Kft. belsõ égésû motor 75 30

23. Kiskunhalas Halas-T Kft. belsõ égésû motor 75 30

24. Kõszeg Heat Invest Kft. belsõ égésû motor 75 30
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25. Miskolc MIFÛ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz.
23358/8

belsõ égésû motor 75 30

26. Miskolc MIFÛ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz.
23358/8

kombinált ciklusú erõmû 75 30

27. Miskolc MIFÛ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17. belsõ égésû motor 75 30

28. Miskolc MIFÛ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21. belsõ égésû motor 75 30

29. Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft. belsõ égésû motor 75 30

30. Nagykõrös Perkons Kft. belsõ égésû motor 75 30

31. Nyíregyháza E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen
Gábor u. 92.

kombinált ciklusú erõmû 75 30

32. Nyíregyháza E.ON Energiatermelõ Kft. – Örökösföldi Erõmû –
4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

belsõ égésû motor 75 30

33. Ózd Ózdi Erõmû Kft. belsõ égésû motor 75 30

34. Püspökladány Kiserõmû PLD Kft. belsõ égésû motor 75 30

35. Salgótarján Perkons Tarján Kft. belsõ égésû motor 75 30

36. Sárbogárd Perkons Kft. belsõ égésû motor 75 30

37. Sárospatak Sinergy Kft. belsõ égésû motor 75 30

38. Siklós Perkons SKL Energiatermelõ Kft. belsõ égésû motor 75 30

39. Székesfehérvár Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. belsõ égésû motor 75 30

40. Szombathely Szombathelyi Erõmû Zrt. belsõ égésû motor 75 30

41. Tapolca Tapolcai Kogenerációs Erõmû Kft. belsõ égésû motor 75 30

42. Tatabánya Tatabánya Erõmû Kft. belsõ égésû motor 75 30

43. Tiszaújváros Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. belsõ égésû motor 75 30

44. Veszprém Veszprém-Kogeneráció Energiatermelõ Zrt. belsõ égésû motor 75 30
”
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3. melléklet a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

A támogatás mértéke

1. A távhõszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A B C D E F

Sorszám Település Távhõszolgáltató Értékesítõ

Értékesítõtõl átvett hõ
után járó támogatás

fajlagos értéke
(a lakossági
értékesítés

hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2.
melléklet szerint

számított módon)

Ft/GJ

Lakosság értékesítés
után kapott fajlagos

támogatás

Ft/GJ

1. Ajka PRIMER Ajkai Távhõszolgáltatási Kft. – 997

2. Ajka Bakonyi Erõmû Zrt. – 0

3. Algyõ Dalkia Energia Zrt. – 0

4. Almásfüzitõ ALFEN Almásfüzitõi Energetikai és Szolgáltató Kft. – 2 770

4.a Füzitõ GM Energiatermelõ Kft. 1 226 –

5. Baj KOMTÁVHÕ Zrt. – 0

6. Baja Baja Energetika Kft. – 2 389

6.a Bajatechnik Kft. 949 –

7. Balatonfüred Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft. – 5 090

7.a Consorg-Energo Kft. 1 226 –

8. Berettyóújfalu Herpály-Team Építõipari és Szolgáltató Kft. – 1 510

9. Bokod Oroszlányi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

– 1 132

10. Bonyhád FÛTÕMÛ KFT. – 3 828

11. Budaörs BTG Kft. – 987

12. Budapest Dalkia Energia Zrt. – 725

13. Budapest Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

– 1 095

13.a Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû –
1045 Budapest, Tó utca 7.

0 –

13.b Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi Erõmû –
1117 Budapest, Budafoki út 52.

0 –
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13.c Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti Erõmû – 1184 Budapest,
Nefelejcs utca 2.

0 –

13.d CHP-Erõmû Kft. 1 226 –

13.e Fõtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19. 1 226 –

13.f Fõtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B. 1 226 –

13.g Fõtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95. 1 226 –

13.h Green-R Energetikai Zrt. 1 226 –

13.i MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft. 391 –

13.j Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. 1 226 –

13.k Sinergy Kft. 1 226 -

14. Budapest Csepeli Hõszolgáltató Kft. – 0

15. Cegléd Dalkia Energia Zrt. – 3 396

16. Celldömölk Cellenergo Kft. – 2 156

17. Csongrád Csongrádi Közmû Szolgáltató Kft. – 248

18. Csorna Csornahõ Kft. – 9 563

19. Debrecen Debreceni Hõszolgáltató Zrt. – 2 572

20. Debrecen DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt. – 0

21. Dombóvár Dalkia Energia Zrt. – 1 242

22. Dorog PROMTÁVHÕ SZOLGÁLTATÓ KFT. – 908

23. Dunakeszi Termidor Kft. – 274

24. Dunaújváros Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hõszolgáltató Kft. – 115

24.a Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft. 955 –

25. Eger EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

– 828

26. Érd ÉRDHÕ TÁVHÕSZOLGÁLTATÓ KFT. – 1 336

26.a Dalkia Energia Zrt. 1 226 –

27. Esztergom PROMTÁVHÕ SZOLGÁLTATÓ KFT. – 686

28. Gödöllõ Gödöllõi Távhõszolgáltató Kft. – 3 044

28.a Dalkia Energia Zrt. 1 226 –

29. Gyöngyös Városgondozási Zrt. – 670

30. Gyõr Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. – 1 695

31. Hajdúböszörmény Debreceni Hõszolgáltató Zrt – 175

32. Hajdúnánás Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft. – 1 341

33. Hajdúszoboszló Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. – 4 113

34. Hódmezõvásárhely Hódmezõvásárhelyi Vagyonkezelõ Zrt. – 2 407

35. Inota Várpalotai Közüzemi Kft. – 0

36. Kaposvár Kaposvári Vagyonkezelõ Zrt. – 1 906

36.a E.ON Energiatermelõ Kft. 1 226 –

37. Kapuvár Kapuvári Hõszolgáltató Kft. – 935

38. Kazincbarcika TIMPANON Kft. – 1 234
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38.a Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft. 335 –

39. Kecskemét Kecskeméti Termostar Hõszolgáltató Kft. – 2 456

40. Keszthely Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes Nonprofit Kft. – 3 357

41. Kiskunfélegyháza Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. – 2 908

41.a Dalkia Energia Zrt. 1 226 –

42. Kiskunhalas Halas Távhõ Kft. – 745

42.a Halas-T Kft. 1 226 –

42.b DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 226 –

43. Kisvárda Várda-Távhõ Kisvárda-i Távhõszolgáltató Kft. – 457

44. Komárom Komáromi Távhõ Kft. – 3 311

45. Komló Komlói Fûtõerõmû Zrt. – 3 806

46. Körmend Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft. – 107

47. Kõszeg Kõszegi Távhõ Kft. – 1 933

47.a Heat Invest Kft. 1 226 –

48. Makó Makói Kommunális Nonprofit Kft. – 348

49. Mátészalka Mátészalkai Távhõszolgáltató Kft. – 349

50. Mezõhegyes Mezõhegyesi Távhõszolgáltató Nonprofit Kft. – 0

51. Miskolc MIHÕ Kft. – 2 406

51.a MIFÛ Kft. – Miskolc, Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a.
hrsz. 23358/8.

1 152 –

51.b MIFÛ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17. 1 087 –

51.c MIFÛ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21. 1 953 –

52. Mohács MOHÁCS-HÕ KFT. – 1 261

53. Mór MÓRHÕ KFT. – 1 989

54. Mosonmagyaróvár VÜF Kft. Távhõszolgáltatási Üzemegység – 3 601

54.a MESZ Mosonmagyaróvár Kft. 1 226 –

55. Nagyatád Dalkia Energia Zrt. – 1 529

56. Nagykõrös Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. – 2 411

56.a Perkons Kft. 2 464 –

57. Nyergesújfalu DISTHERM KFT. – 833

58. Nyírbátor NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KKH.NONPROFIT KFT. – 3 052

59. Nyíregyháza NYÍRTÁVHÕ Nyíregyházi Távhõszolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

– 2 261

59.a E.ON Energiatermelõ Kft. – Örökösföldi Erõmû –
4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6.

0 –

59.b E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen
Gábor u. 92.

1 152 –

60. Nyíregyháza Energocoop Kft. – 0

61. Oroszlány Oroszlányi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

– 45
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62. Ózd Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. – 2 744

62.a Ózdi Erõmû Kft. 1 226 –

63. Paks Duna Center Therm Kft. – 671

64. Pécs PÉTÁV – 1 683

65. Pétfürdõ PÉTKOMM Kft. – 2 120

66. Pornóapáti Távhõ és Közmûszolgáltató Szövetkezet – 0

67. Putnok Városi Kommunális Gondnokság – 0

68. Püspökladány Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. – 5 597

68.a KISERÕMÛ PLD Kft. 1 226 –

69. Salgótarján Tarjánhõ Kft. – 4 103

69.a Perkons Tarján Kft. 2 350 –

70. Sárbogárd Cothec Kft. – 9 722

70.a Perkons Kft. 1 567 –

71. Sárospatak Patakhõ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. – 2 244

71.a Sinergy Kft. 1 226 –

72. Sárvár Sárvár Távhõ Hõtermelõ és Szolgáltató Kft. – 0

73. Sátoraljaújhely Cothec Kft. – 1 742

74. Siklós SIKLÓSI TÁVHÕ NONPROFIT KFT. – 1 099

74.a Perkons SKL Kft. 2 161 –

75. Siófok Termofok Kft. – 5 411

76. Sopron SOPRON HOLDING Vagyonkezelõ Zrt. – 2 017

77. Sopron Soproni Erõmû Kft. – 0

78. Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Kft. – 0

79. Százhalombatta Szákom Kft. – 0

80. Szeged Szegedi Hõszolgáltató Kft. – 1 659

81. Székesfehérvár Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. – 890

81.a Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 1 217 –

82. Szekszárd ALFA-NOVA KFT. – 1 597

83. Szentendre Városi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság – 0

84. Szentes Szentes Városi Szolgáltató Kft. – 0

85. Szentgotthárd Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft. – 0

86. Szentlõrinc Szentlõrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft. – 0

87. Szigetszentmiklós ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 0

88. Szigetvár Szigetvári Távhõ Szolgáltató Kft. – 0

89. Szolnok ALFA-NOVA KFT. – 1 276

90. Szombathely Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. – 1 669

90.a Szombathelyi Erõmû Zrt. 1 226 –

91. Tapolca Városgazdálkodási Kft. – 664

91.a Tapolcai Kogenerációs Erõmû Kft. 1 226 –

92. Tata Tatai Távhõszolgáltató Kft. – 0
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93. Tatabánya KOMTÁVHÕ ZRT. – 1 699

93.a Tatabánya Erõmû Kft. 1 102 –

94. Tiszaújváros TiszaSzolg 2004 Kft. – 1 333

94.a Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. 1 226 –

95. Tiszavasvári ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. – 168

96. Vác Váci Távhõ Kft. – 1 061

97. Várpalota Várpalotai Közüzemi Kft. – 686

98. Vasvár Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft. – 249

99. Veresegyház Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Mûszaki
Ellátó Szervezet

– 0

100. Veszprém „VKSZ” Zrt. – 1 340

100.a Veszprém-Kogeneráció Energiatermelõ Zrt. 1 772 –

101. Záhony Hõtáv Kft. – 677

102. Zirc Dalkia Energia Zrt. – 0

2. Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

A B C D E

Sorszám Település Termelõ Igénylõ

Kapcsolt termelésbõl
felhasznált hõre

Ft/GJ

1. Berettyóújfalu Berettyó-Med Kft. Gróf Tisza István Kórház 1 553
2. Békéscsaba EXERGB KFT. Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet 1 553
3. Budapest ENER-G Energia Technológia Zrt. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1 553
4. Budapest Kiserõmû (Energiaszolgáltató) Kft. Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László

Kórház – Rendelõintézet
1 553

5. Budapest Medenergo B Kft. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 553
6. Budapest MEDENERGO XI Projekt Energetikai Szolgáltató Kft. Szent Imre Kórház 1 553
7. Budapest MEDERG Energiaszolgáltató Kft. Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai

Kórház-Rendelõintézet
1 553

8. Dombóvár KM Energo Invest Kft. Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft. 1 553
9. Jászberény Berény-Med Kft. Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. 1 553

10. Karcag Karcag Energo Kft. Kátai Gábor Kórház 1 553
11. Kecskemét ENER-G Energia Technológia Zrt. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 1 553
12. Miskolc ENER-G Energia Technológia Zrt. MISEK Nonprofit Kft. 1 553
13. Miskolc ENER-G Energia Technológia Zrt. B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház 1 553
14. Nyíregyháza Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt. Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. 1 553
15. Szombathely Dalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt. Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 1 553
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4. melléklet a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Támogatási igénybejelentés

1. A távhõszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

1.1. A távhõszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendõ támogatási igénybejelentõ lap

Az igénylõ megnevezése, székhelye:
Az igénylõ szolgáltatás nyújtásának helye (település):
Az igénylõ cégjegyzékszáma:
Az igénylõ adószáma:
Az igénylõ levelezési címe:
Az igénylõ cégjegyzésre jogosult képviselõjének neve, beosztása, telefonszáma,
elektronikus levelezési címe:
Az igénylõ pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését
kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezetõ pénzintézet megnevezése és
székhelye:
Az igénylõ támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket
ellátó ügyintézõjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Igénylõ Szolgál-

tatónak
értéke-

sítõ

tk vkö vk Tk atr ata Vt At ahr aha vh Ah Tm tl vl Tl Tsz

Ft/GJ GJ GJ Ft Ft/MW
/év

Ft/MW
/év

MW Ft/hó Ft/GJ Ft/GJ GJ Ft Ft Ft/GJ GJ Ft Ft

– – – – – – – – – – – – – – –
– – –
– – –
– – –
– – –

Összesen
A .......... év ............ hónap vonatkozásában ..................................... összegû távhõszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.
A távhõszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhõszolgáltatás és a kapcsoltan termelt hõ lakosságnak szolgáltatott mennyiségére figyelemmel, a közfeladat
ellátásához (lakossági felhasználók ellátásához) használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben
keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak
közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat által elõírt
követelményeknek is.
Keltezés
Az igénylõ cégszerû aláírása
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1.2. A távhõszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

tk: Távhõszolgáltatónak az értékesítõtõl átvett távhõ után járó támogatás fajlagos értéke (1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa)

vkö: Távhõszolgáltató által az értékesítõtõl átvett távhõ mennyisége

vk: Távhõszolgáltató által az értékesítõtõl átvett távhõ – támogatás alapjául szolgáló – mennyisége

Tk: Kalkulált támogatás a távhõszolgáltatónak az értékesítõtõl átvett távhõ után (Tk = tk*vk)

atr: Teljesítménylekötés legmagasabb éves hatósági ára

ata: Teljesítménylekötés ténylegesen alkalmazott éves ára (értékesítõi teljesítménydíj)

vt: Teljesítménylekötés mértéke

At: Relatív távhõszolgáltatói költségcsökkenés az alkalmazott értékesítõi teljesítménydíjnak legmagasabb hatósági ártól való eltérése miatt (At = (atr–ata)*vt/12)

ahr: Értékesítõi hõdíj legmagasabb hatósági ára

aha: Értékesítõi hõdíj ténylegesen alkalmazott ára

Vh: Vásárolt távhõ mennyisége

Ah: Relatív távhõszolgáltatói költségcsökkentés az alkalmazott értékesítõi hõdíjnak a legmagasabb hatósági ártól való eltérése miatt (Ah = (ahr–aha)*vh)

Tm: Tényleges támogatás a távhõszolgáltatónak az értékesítõtõl átvett távhõ után (Tm = Tk–(At+Ah))

tl: Lakossági értékesítés után járó támogatás fajlagos értéke

vl: Lakossági értékesítés mennyisége

Tl: Lakossági értékesítés után járó támogatás (TI = tl*vl)

Tsz: Távhõszolgáltatónak járó támogatás összesen (Tsz = Tm+Tl)

c: Lakossági értékesítésre kerülõ hõmennyiség megállapítását szolgáló, hõ korrekciós tényezõ, melynek értéke

októbertõl áprilisig: 1,13

májustól szeptemberig: 1,45

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

A távhõszolgáltatónak járó támogatás (Tsz) a távhõszolgáltatónak az értékesítõtõl átvett távhõ után járó korrigált támogatás (Tm) és a lakossági értékesítés után járó támogatás

(TI) összege.

1.2.2.1. A távhõszolgáltatónak az értékesítõtõl átvett távhõ után járó támogatás (Tm) számítása:

a) Kalkulált támogatás a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ után (Tk). Értéke az adott értékesítõtõl átvett távhõ után járó támogatás fajlagos értékének (tk) (az 1. melléklet

1. pontjában foglalt táblázat E oszlopa), és az adott értékesítõtõl az elszámolás hónapjában átvett távhõ – támogatás alapjául szolgáló – mennyiségének (vk) szorzata.

b) A táblázat kitöltése során alapértelmezésben vk = vkö minden esetben, ahol vkö a távhõszolgáltatónak értékesítõtõl átvett hõ teljes mennyisége.

Amennyiben � vkö< = c*Vl, akkor vk=vkö marad minden esetben.

Amennyiben � vkö > c*Vl, akkor abban a sorban (ha szükséges, akkor azokban a sorokban), ahol tk a legkisebb, a

vk értéket addig kell csökkenteni (legfeljebb nulláig), amíg igaz nem lesz, hogy � vk = c*vl.

c) At az alkalmazott értékesítõi teljesítménydíjnak a hatósági legmagasabb ártól való eltérése alapján számolható relatív távhõszolgáltatói költségcsökkenés

teljesítménylekötéshez kapcsolódó része. Értéke a teljesítménylekötés legmagasabb egy évre vonatkozó legmagasabb hatósági ára (atr) és a teljesítménylekötés

ténylegesen alkalmazott, egy évre vonatkozó értékesítõi teljesítménydíjának (ata) különbözete és a teljesítménylekötés volumene (vt) egy tizenkettedének szorzata.
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d) Ah az alkalmazott értékesítõi hõdíjnak a legmagasabb hatósági ártól való eltérése alapján számolható relatív távhõszolgáltatói költségcsökkenés értékesítõi hõdíjhoz

kapcsolódó része. Értéke az értékesítõi hõdíj legmagasabb hatósági ára (ahr) és az értékesítõi hõdíj ténylegesen alkalmazott ára (aha) különbözetének és az értékesített

hõmennyiségnek (vh) szorzata.

e) A távhõszolgáltatónak az értékesítõtõl átvett távhõ után járó támogatás (Tm) egyenlõ Tk csökkentve At és Ah összegével.

1.2.2.2. Lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) számítása:

a) A lakossági értékesítés után, az adott távhõszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (tl) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F oszlopában található.

b) A lakossági értékesítés adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége vl.

c) A lakossági értékesítés után járó támogatás (Tl) a lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás (tl) és a lakossági értékesítés mennyiségének (vl) szorzata.

2. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése

2.1. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendõ támogatási igénybejelentõ lap

Az igénylõ megnevezése, székhelye:

Az igénylõ adószáma:

Az igénylõ levelezési címe:

Az igénylõ képviselõjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Az igénylõ pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi
számlát vezetõ pénzintézet megnevezése és székhelye:

Az igénylõ támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézõjének neve,
telefonszáma, elektronikus levelezési címe:

Intézmény neve Hõértékesítõ neve ti vi Ti

Ft/GJ GJ Ft

A ................. év .................... hónap vonatkozásában ............................... összegû távhõszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.

Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben
keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak
közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat által elõírt
követelményeknek is.
Keltezés
Az igénylõ aláírása

2.2. Az intézmények részére járó támogatás számításának módja

2.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

ti: Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)

vi: Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hõ mennyisége

Ti: Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (Ti = ti*vi)”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 67/2011. (XI. 30.) NFM rendelete
a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai
vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi

CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában

megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A légiközlekedési balesetek, a repülõesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának

szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(6) A légijármûvek mûködésével, karbantartásával, javításával és gyártásával kapcsolatos jelentésköteles események

példálódzó jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(7) A léginavigációs szolgálatokhoz kapcsolódó jelentésköteles események példálódzó jegyzékét a 2. melléklet

tartalmazza.”

2. § Az R. 3. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szolgálati helyiségben rendelkezésre kell állni:)

„e) a nyilvános távbeszélõ hálózatra csatlakoztatott megfelelõ hírközlõ eszköznek.”

3. § Az R. 13. §-a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A közlekedésbiztonsági szerv gondoskodik a vizsgálóbizottság kormánytisztviselõ tagjai Kbvt. 13. § (2) bekezdés

b) pontjában meghatározott képesítésének 5 évenkénti megújításáról, és a nemzetközi elõírásoknak (ICAO Doc. 9946)

megfelelõ képzésérõl.”

4. § (1) Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Lt. 65/A. § (3) bekezdése szerinti repülésbiztonsági szolgálat

a) a közlekedésbiztonsági szerv felhívására lefolytatja az üzembentartói vizsgálatot,

b) kezeli az üzemben tartónak címzett biztonsági ajánlásokat,

c) ellenõrzi a légiközlekedés szabályai betartását az üzemben tartó hatáskörében,

d) ellenõrzi a légiközlekedési hatósági határozatok végrehajtását az üzemben tartó hatáskörében,

e) folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli az üzemben tartó repülésbiztonsági helyzetét,

f) a légiközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények és repülõesemények tapasztalatai alapján megelõzõ

intézkedéseket kezdeményez,

g) kapcsolatot tart a légiközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények és repülõesemények kapcsán eljárást folytató

szervekkel.”

5. § (1) Az R. 24. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az értesítést az ICAO valamelyik hivatalos munkanyelvén kell megküldeni. Az értesítésnek az alábbi információkat kell

tartalmaznia:)

„d) a légijármû parancsnokának képesítése, a személyzet és az utasok állampolgársága,”

(2) Az R. 24. § (2) bekezdés k)–l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés a következõ m) ponttal egészül

ki:

(Az értesítést az ICAO valamelyik hivatalos munkanyelvén kell megküldeni. Az értesítésnek az alábbi információkat kell

tartalmaznia:)

„k) a légiközlekedési baleset vagy súlyos repülõesemény területének fizikai jellemzõi, beleértve a helyszín

megközelíthetõségének nehézségei,

l) a közlekedésbiztonsági szerv azonosító adatai, és a vizsgálóbizottság vezetõjével, valamint a közlekedésbiztonsági

szervvel folyamatos kapcsolattartást lehetõvé tevõ elérhetõségi adatok,

m) veszélyes áru jelenléte és leírása.”
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6. § Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közlekedésbiztonsági szerv az alábbi nemzetközi jelentéseket köteles adni a nemzetközi polgári repülésrõl

Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetésérõl szóló törvény

mellékletében megjelölt 13. Annexében meghatározott nemzetközi szervezeteknek, és az érintett államok kivizsgáló

szervezeteinek:

a) elõzetes jelentést a légiközlekedési balesetrõl,

b) adatjelentést a légiközlekedési balesetrõl vagy súlyos repülõeseményrõl,”

7. § (1) Az R. 29. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az üzembentartói vizsgálat esetén a helyszíni szemlérõl helyszíni szemlejegyzõkönyvet kell felvenni.

A jegyzõkönyv tartalmazza a helyszín vázlatát, leírását, a helyszínrõl készített fénykép- és videofelvételeket, továbbá az

egyéb begyûjtött anyagok listáját.

(2a) Amennyiben az üzembentartói vizsgálat folytatása során olyan tény merül fel, amely az üzembentartói vizsgálatot

folytató jogosultságait vagy lehetõségeit meghaladja, az ennek tényét haladéktalanul jelzi a közlekedésbiztonsági

szervnek.”

(2) Az R. 29. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A jelentés tartalmi és formai követelményeire a 4. mellékletben foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni.

A vizsgálatot lezáró jelentés – ha annak jellege indokolja – a közlekedésbiztonsági szervvel egyeztetett egyszerûsített

formában is elkészíthetõ. A jelentést az üzembentartói vizsgálatot lefolytató vizsgáló(k) írják alá, és a repülésbiztonsági

szervezet vezetõje vagy – amennyiben az üzemben tartó ilyen szervezettel nem rendelkezik – annak a szervezetnek

a vezetõje küldi meg, amelyhez az üzemben tartó az üzembentartói vizsgálat elvégzése érdekében csatlakozott.

(5a) A közlekedésbiztonsági szerv az üzembentartói jelentést tudomásul veszi, vagy kiegészítésre visszaküldi,

amennyiben nem felel meg az (5) bekezdésben foglaltaknak vagy az esemény kapcsán felmerült további szakmai

kérdések tisztázása szükséges. A közlekedésbiztonsági szerv az üzembentartói vizsgálati jelentést kiegészítheti

a rendelkezésére álló adatok, vizsgálati eredmények alapján, ahhoz biztonsági ajánlás(ok)at tehet.”

(3) Az R. 29. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A közlekedésbiztonsági szerv az üzembentartói jelentést vagy annak kivonatát abban az esetben teszi közzé

a honlapján, ha a vizsgálat tapasztalatai hozzájárulhatnak a légiközlekedés biztonságának javításához.”

8. § Az R. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) Ez a rendelet a polgári légiközlekedési balesetek és repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl és

a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a polgári repülésben elõforduló események jelentésérõl szóló 2003. június 13-i 2003/42/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.”

9. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. § Az R. 1. §-át megelõzõ alcímben és az 1. §-ban a „Közlekedésbiztonsági Szervezet” szövegrész helyébe

a „közlekedésbiztonsági szerv” szöveg, 2. § (1) bekezdésében a „Kbvt. 10. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe

a „a polgári légiközlekedési balesetek és repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl és a 94/56/EK irányelv

hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) 9. cikkének

(1) bekezdése, vagy a Kbvt. 10. § (4) bekezdése” szöveg, 2. § (1) bekezdés f) pontjában a „légijármûvön” szövegrész

helyébe a „légijármûben” szöveg, 2. § (2) bekezdés második mondatában, 2. § (4) bekezdésében, 3. § (4) bekezdés

d) pontjában, 12. § b) pontjában, 13. § (3) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 15. § (2) és (3) bekezdésében, 22. §

(3) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdés j) pontjában, 27. § (3) bekezdésében, 29. § (1) és 29. §

(3) bekezdésében a „Szervezet” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv” szöveg, 2. § (3) bekezdés

j) pontjában a „kötelezettsége jogi alapját [Kbvt. 10. § (4) bekezdés]” szövegrész helyébe a „kötelezettségének jogi

alapját [EU rendelet 2. cikk 11. pont vagy Kbvt. 10. § (4) bekezdés]” szöveg, 3. §-át megelõzõ alcímében az

„Üzembentartói baleseti szolgálat” szövegrész helyébe az „Üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálat” szöveg, 3. §

(2) bekezdésében „Az üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálatot” szövegrész helyébe az „A légiközlekedésrõl szóló
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1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 65/A. § (3) bekezdése szerinti üzembentartói baleseti ügyeleti

szolgálatot” szöveg, 3. § (4) bekezdésében az „A szolgálati helyiségben rendelkezésre kell állni:” szövegrész helyébe az

„Az ügyeleti szolgálatot ellátó személy rendelkezésére kell állnia:” szöveg, 4. § (1) bekezdésben a „Szervezettel”

szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szervvel” szöveg, 4. § (2) bekezdésében a „baleseti szolgálatot”

szövegrész helyébe a „baleseti ügyeleti szolgálatot” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „különösen a baleset vagy

repülõesemény helyét, idejét, az idõjárási és látási viszonyokat, a balesetben, repülõeseményben részes légijármûvek

gyártmányát” szövegrész helyébe az „a légiközlekedési baleset, súlyos repülõesemény vagy repülõesemény helyét,

idejét, az idõjárási és látási viszonyokat, az esetben részes légijármûvek gyártmányát” szöveg, 12. §-ban az „a Szervezet

köztisztviselõje” szövegrész helyébe az „a közlekedésbiztonsági szerv kormánytisztviselõje” szöveg, 13. § (1) és

(2) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõ” szöveg, 13. § (1) bekezdés b) pontjában

a „Szervezetnél” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szervnél” szöveg, 15. § (2) bekezdésében az „illetve”

szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, 15. § (4) bekezdés b) pontjában az „információt nem adhat” szövegrész helyébe az

„információt nem tehet közzé” szöveg, 16. § (1) bekezdésében a „légiforgalmi irányítással” szövegrész helyébe

a „légiforgalmi irányítással vagy tájékoztatással” szöveg, 24. § (1) bekezdésében az „a 2250 kg-ot” szövegrész helyébe

az „a 2250 kg-ot, vagy a légijármû gázturbinás sugárhajtómû-meghajtású” szöveg, 26. § (1) bekezdésében az

„a repülésbiztonság szempontjából” szövegrész helyébe az „a légialkalmasságot érinti vagy a repülésbiztonság

szempontjából” szöveg, 28. § (1) bekezdésében a „Légiközlekedési balesetnek és súlyos repülõeseménynek a Kbvt.

16. §-a, valamint e rendelet 20. §-a alapján készített zárójelentését” szövegrész helyébe a „Légiközlekedési baleset és

súlyos repülõesemény zárójelentését” szöveg, 29. § (4) bekezdésében a „Szervezetnek a Szervezet által meghatározott

formában és adattartalommal a repülõesemény, illetve rendellenesség” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági

szervnek a közlekedésbiztonsági szerv által meghatározott formában és adattartalommal a repülõesemény, vagy

légiközlekedési rendellenesség” szöveg, 29. § (4) bekezdés a) pontjában a „Szervezetnek” szövegrész helyébe

a „közlekedésbiztonsági szervnek” szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R. 1. §-ában a „(a továbbiakban: Szervezet)” szövegrész, 2. § (3) bekezdés d) pontjában

a „parancsnokának (az ejtõernyõs ugrónak), valamint az” szövegrész, 2. § (3) bekezdés e)–f) pontja, 2. § (8) bekezdése,

3. § (1) bekezdése, 3. § (3) bekezdés b) pontja, 4. § (3) bekezdésének második mondata, 5. §-át megelõzõ alcím és az

5. §-a, 12. § c) pontjában az „(a továbbiakban: biztonsági javaslat)” szövegrész, 20. § (1) és (3) bekezdése, 21. §-t

megelõzõ alcím, 21. §-a, 22. § (1) bekezdése, 25. § (2) bekezdése, 26. § (3) bekezdésében a „vagy légipostával”

szövegrész, 28. § (2) bekezdése, 30. § 3. pontja és 3. melléklete.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

13. § (1) Ez a rendelet a polgári légiközlekedési balesetek és repülõesemények vizsgálatáról és megelõzésérõl és a 94/56/EK

irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a polgári repülésben elõforduló események jelentésérõl szóló 2003. június 13-i 2003/42/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 67/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„1. melléklet a 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A légijármûvek mûködésével, karbantartásával, javításával és gyártásával kapcsolatos jelentésköteles

események jegyzéke

1. Általános szabályok

1.1 Bár a melléklet a jelentésköteles események többségét felsorolja, az nem lehet teljes. Minden más olyan esemény,

amelyrõl az érintettek úgy ítélik meg, hogy megfelel a kritériumoknak, szintén jelenteni kell.

1.2 Ez a melléklet nem tartalmazza a légiközlekedési baleseteket.

1.3 Bejelentéskötelesek azok az események, amelyek veszélyeztették vagy veszélyeztethették volna az üzemeltetés

biztonságát, vagy amelyek nem biztonságos körülményekhez vezethettek volna. Amennyiben a bejelentõ véleménye

szerint az esemény nem veszélyeztette az üzemeltetés biztonságát, de veszélyt jelentene, ha más, hasonló

körülmények között megismétlõdne, azt be kell jelenteni. Amit termékek, alkatrészek vagy készülékek egyik osztálya

esetén bejelentendõnek ítélnek, más esetben esetleg nem jelentendõ be. A mérlegelésnél figyelembe kell venni, hogy

bármilyen egyedi emberi vagy mûszaki tényezõ hiánya vagy jelenléte az esemény balesetté vagy súlyos

repülõeseménnyé változtathatja.

1.4 A különleges mûködési jóváhagyások, például RVSM, ETOPS, RNAV vagy valamilyen tervezési vagy karbantartási

program sajátos bejelentési elõírásokról rendelkezhet az adott jóváhagyással vagy programmal kapcsolatos hibák

vagy hiányosságok esetére.

2. A légijármûvek légi üzemeltetése

2.1 A légijármûvek üzemeltetése

2.1.1 Elkerülõ manõverek:

2.1.1.1 ütközés veszélye más légijármûvel, a földdel vagy más tárggyal, vagy olyan nem biztonságos helyzet, amikor az

elkerülõ manõver helyénvaló lett volna,

2.1.1.2 más légijármûvel, a földdel vagy más tárggyal történõ összeütközés elkerüléséhez szükséges elkerülõ manõver,

2.1.1.3 más, nem biztonságos helyzet elkerülésére irányuló elkerülõ manõver, kivéve, ha ezt idõjárási körülmények

indokolják.

2.1.2 Felszállási vagy leszállási incidens, beleértve az elõvigyázatosságból tett vagy kényszerleszállásokat is. Olyan

események, mint a rövidre szállás, túlfutás vagy lefutás a futópálya szélén, felszállások, megszakított felszállások,

leszállások vagy leszállási kísérletek zárt, foglalt vagy helytelen pályán. Zavarok a futópályán.

2.1.3 A légijármû alatta marad a felszállás vagy a kezdeti emelkedés során várható teljesítménynek.

2.1.4 Kritikus tüzelõanyag-mennyiség vagy a tüzelõanyag-átszivattyúzás vagy a teljes hasznos

tüzelõanyag-mennyiség felhasználásának meghiúsulása.

2.1.5 Kormányozhatóság elvesztése (beleértve az kormányozhatóság részleges vagy átmeneti elvesztését is),

függetlenül annak okától.

2.1.6 Események a V1-hez közeli vagy afeletti sebességnél, amelyek veszélyes vagy potenciálisan veszélyes helyzetek

oka vagy következménye (például megszakított felszállás, a farokrész sérülése, hajtómû teljesítményének csökkenése

stb.).

2.1.7 Átstartolás, ami veszélyes vagy potenciálisan veszélyes helyzetet teremt.

2.1.8 Nem szándékolt lényeges eltérés az utazósebességtõl, a kijelölt útvonaltól vagy magasságtól (több mint 300 láb),

függetlenül annak okától.

2.1.9 Süllyedés az elhatározási magasság alá vagy a süllyedés minimális magassága alá az elõírt vizuális referenciák

nélkül.

2.1.10 A tényleges saját pozíció vagy más légijármûhöz viszonyított pozíció elvesztése.

2.1.11 A kommunikáció megszakadása a hajózó személyzet tagjai között (CRM), vagy a hajózó személyzet és más felek

[légiutas-kísérõ, légiforgalmi irányító szolgálat (ATC), repülõmérnökök] között.

2.1.12 Durva leszállás - olyan leszállás, amikor szükségesnek tûnik a „durva leszállási ellenõrzés” elvégzése.

2.1.13 A tüzelõanyag-elosztás egyenlõtlenségi határértékének túllépése.

2.1.14 Valamilyen SSR-kód vagy magasságmérõ részskála helytelen beállítása.

2.1.15 A navigációhoz vagy teljesítményszámításokhoz alkalmazott készülékek helytelen programozása vagy téves

adatok bevitele vagy alkalmazása.
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2.1.16 Rádióüzenetek téves vétele vagy értelmezése.

2.1.17 A tüzelõanyag-rendszer hibás mûködése vagy károsodása, amely kihatással van a tüzelõanyag-ellátásra és/vagy

-elosztásra.

2.1.18 A szilárd kifutó akaratlan elhagyása a légijármûvel.

2.1.19 A légijármû ütközése bármilyen más légijármûvel, jármûvel vagy más földi tárggyal.

2.1.20 A vezérlõberendezés bármelyikének akaratlan és/vagy helytelen mûködtetése.

2.1.21 A légijármû szándékolt konfigurációja beállításának ellehetetlenülése valamely repülési fázisban (például

futómû és futómû ajtók, féklapok, stabilizátorok, orrsegédszárnyak stb.).

2.1.22 Oktatási, rendszerellenõrzési vagy képzési célból elõidézett hibafeltételek bármilyen szándékos

szimulációjának következtében felmerülõ veszély vagy potenciális veszély.

2.1.23 Szokásostól eltérõ vibráció.

2.1.24 A légijármû manõverezésével kapcsolatos bármelyik elsõdleges jelzõrendszer mûködése, például

konfiguráció-figyelmeztetés, átesésjelzõ (kormányrázó), sebességtúllépésre figyelmeztetõ jelzés stb. kivéve:

2.1.24.1 ha a hajózó személyzet kétséget kizáró módon megállapította, hogy a jelzés téves volt, és a téves

figyelmeztetõ jelzés nem okozott nehézséget vagy veszélyt a személyzetnek a figyelmeztetõ jelzésre adott reakciója

miatt; vagy

2.1.24.2 ha azt képzési vagy vizsgálati célból mûködtették.

2.1.25 A földközelségjelzõ rendszer (GPWS/TAWS) figyelmeztetõ jelzése, amikor:

2.1.25.1 a légijármû a tervezettnél vagy a vártnál közelebb került a földhöz; vagy

2.1.25.2 a figyelmeztetõ jelzés mûszeres meteorológiai körülmények mellett vagy éjszaka következik be, és

megállapítják, hogy azt a hirtelen ereszkedés (1. üzemmód) váltotta ki; vagy

2.1.25.3 a figyelmeztetõ jelzést annak elmulasztása okozta, hogy nem bocsátották ki a futómûvet vagy a féklapokat a

leszállás megfelelõ pontján (4. üzemmód); vagy

2.1.25.4 bármilyen nehézség vagy veszély merült vagy merülhetett volna fel a hajózószemélyeknek a figyelmeztetõ

jelzésre adott reakciója miatt, például lehetséges csökkentett elkülönítés más repülõgépektõl. Ide tartozhat bármilyen

jellegû vagy típusú figyelmeztetõ jelzés, azaz valódi, zavaró vagy téves.

2.1.26 GPWS/TAWS riasztás abban az esetben, ha bármilyen nehézség vagy veszély merült vagy merülhetett volna fel a

hajózó személyzetnek a riasztásra adott reakciója miatt.

2.1.27 ACAS RA jelzés.

2.1.28 A sugárhajtómû vagy légcsavar sugárkiáramlása által okozott jelentõs károk vagy súlyos sérülések.

2.2 Vészhelyzetek

2.2.1 Tûz, robbanás, füst vagy mérgezõ vagy ártalmas gázok, akkor is, ha a tüzet eloltották.

2.2.2 Bármilyen nem szabványos eljárás, amely a hajózó személyzet vagy a légiutas-kísérõ által alkalmazható valamely

vészhelyzet megoldására, amikor:

2.2.2.1 az eljárás létezik, de azt nem használják;

2.2.2.2 nincs eljárás;

2.2.2.3 az eljárás létezik, de hiányos vagy nem megfelelõ;

2.2.2.4 az eljárás téves;

2.2.2.5 helytelen eljárást alkalmaztak.

2.2.3 Vészhelyzet esetén történõ alkalmazásra tervezett bármilyen eljárás elégtelen volta, ideértve azt is, amikor azt

karbantartási, képzési vagy vizsgálati célra használják.

2.2.4 Vészkiürítéshez vezetõ esemény.

2.2.5 Kabinnyomás-esés.

2.2.6 Bármilyen vészhelyzeti felszerelés vagy elõírt vészhelyzeti eljárás használata valamilyen helyzet megoldása

érdekében.

2.2.7 Vészhelyzet vagy sürgõsség kinyilvánításához vezetõ esemény („mayday” vagy „pan-pan”).

2.2.8 Bármilyen vészhelyzeti rendszer vagy berendezés - az összes kijárati ajtót és világítást is beleértve - nem kielégítõ

mûködése, ideértve azt is, amikor azt karbantartási, oktatási vagy vizsgálati célra használják.

2.2.9 Azok az események, amelyeknél a hajózó személyzet bármelyik tagjának sürgõsen oxigént kell használnia.

2.3 A személyzet cselekvõképtelenné válása

2.3.1 A hajózó személyzet bármelyik tagjának cselekvõképtelenné válása, beleértve a felszállás elõtti esetet is, ha úgy

vélik, hogy a cselekvõképtelenné válás a felszállás után is bekövetkezhetett volna.
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2.3.2 A légiutas-kísérõk bármelyikének cselekvõképtelenné válása, amelynek során képtelenné válik a fontos

vészhelyzeti feladatok ellátására.

2.4 Sérülés

események, amelyek az utasok vagy a személyzet tagjainak súlyos sérüléséhez vezettek vagy vezethettek volna, de

amelyeket nem tekintenek bejelentés-köteles balesetnek.

2.5 Idõjárás

2.5.1 Villámcsapás, amely a légijármû sérülését vagy bármely alapvetõ rendszer elvesztését vagy hibás mûködését

okozta.

2.5.2 Jégesõ, amely a légijármû sérülését vagy bármely alapvetõ rendszer elvesztését vagy hibás mûködését okozta.

2.5.3 Erõs turbulencia, amely a fedélzeten tartózkodók sérülését okozhatja, vagy a légijármû turbulencia-vizsgálatának

elvégzését igényli.

2.5.4 Erõs szélnyírás.

2.5.5 Jegesedés, amely irányítási nehézségekhez, a légijármû sérüléséhez vagy bármely alapvetõ rendszer elvesztését

vagy hibás mûködését okozta.

2.6 Védelem

2.6.1 Jogellenes a légijármûvön, beleértve a bombával történõ fenyegetést vagy a gépeltérítést.

2.6.2 Az ittas, erõszakos vagy fegyelmezetlen utasok megfékezésében mutatkozó nehézség.

2.6.3 Potyautas felfedezése.

2.7 Egyéb események

2.7.1 Meghatározott típusú esemény ismétlõdése, amely elszigetelten nem lenne bejelentés-köteles, de

elõfordulásának gyakorisága miatt potenciális veszélyt jelent.

2.7.2 Ütközés madárral, ami a légijármû sérülését vagy bármely alapvetõ rendszer elvesztését vagy hibás mûködését

okozta.

2.7.3 Keltett turbulencia.

2.7.4 Bármilyen más típusú egyéb olyan esemény, amelyrõl úgy vélik, hogy az veszélyeztette vagy veszélyeztethette

volna a légijármûvet vagy a légijármû fedélzetén vagy a földön tartózkodókat.

3. A légijármûvek mûszaki eseményei

3.1 Szerkezet

Nem minden szerkezeti károsodást kell bejelenteni. Mérnöki megítélés szükséges annak eldöntéséhez, hogy az adott

károsodás elegendõen súlyos-e ahhoz, hogy bejelentsék. Az alábbi példák vehetõk figyelembe:

3.1.1 sárkányszerkezeti elem (PSE) károsodása, amelyet nem jelöltek meg károsodástûrõként (korlátozott élettartamú

elemek). A sárkányszerkezeti elemek azok, amelyek lényegesen hozzájárulnak a repülés közben, a földön és a

túlnyomás miatt jelentkezõ terhelés elviseléséhez, és amelyek meghibásodása a légijármû elvesztését okozhatja;

3.1.2 a károsodástûrõként megjelölt sárkányszerkezeti elemek megengedhetõ mértéket meghaladó meghibásodása

vagy károsodása;

3.1.3 valamely sárkányszerkezeti elem engedélyezett tûréshatárát meghaladó károsodás vagy hiba, amely a szerkezet

merevséget olyan mértékben csökkenthetné, hogy az elõírt rezgés-, divergencia- és irányítás-reverzálási

határértékeket már nem lehet biztosítani;

3.1.4 valamely szerkezeti elem sérülése vagy hibája, amelynek következtében olyan tömegû részek szabadulhatnak el,

amelyek a légijármûvön tartózkodóknak sérülést okozhatnak;

3.1.5 valamely szerkezeti elem sérülése vagy hibája, amely a rendszerek megfelelõ mûködését veszélyeztetheti. Lásd

az alábbi 3.2. pontot.

3.1.6 a légijármû bármely szerkezeti elemének repülés közbeni elvesztése.

3.2. Rendszerek

Az alábbi általános, valamennyi rendszerre alkalmazható követelmények javasoltak:

3.2.1 bármely rendszer, alrendszer vagy berendezés elvesztése, jelentõs meghibásodása vagy károsodása, amikor a

szabványos üzemelési eljárásokat vagy gyakorlatokat stb. nem lehetett kielégítõ módon lefolytatni;

3.2.2 a személyzet nem képes uralni a rendszert, például:

3.2.2.1 nem szándékolt önálló mûködés,

3.2.2.2 helytelen és/vagy nem teljes reakció, beleértve a korlátozott vagy nehéz mozgást,

3.2.2.3 kormányszervek önálló mozgása,

3.2.2.4 kötések mechanikus szétkapcsolódása vagy meghibásodása.
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3.2.3 a rendszer kizárólagos funkció(i)nak elvesztése vagy meghibásodása (egy rendszer számos funkciót integrálhat);

3.2.4 interferencia a rendszereken belül vagy azok között;

3.2.5 a rendszer védelmi berendezései vagy a hozzájuk tartozó szükséghelyzeti berendezések elvesztése vagy

meghibásodása;

3.2.6 a rendszer redundanciájának elvesztése;

3.2.7 a rendszer elõre nem látható mûködésébõl származó bármely esemény;

3.2.8 az egyetlen fõrendszerrel, részrendszerekkel vagy berendezésekkel felszerelt légijármû-típusoknál:

bármely fõrendszer, részrendszer vagy berendezés elvesztése, jelentõs meghibásodása vagy károsodása;

3.2.9 a többszörös független fõrendszerrel, részrendszerekkel vagy berendezésekkel felszerelt légijármû-típusoknál:

egynél több fõrendszer, részrendszer vagy berendezés elvesztése, jelentõs meghibásodása vagy károsodása;

3.2.10 a légijármû rendszereihez vagy berendezéséhez kapcsolódó bármely elsõdleges jelzõrendszer mûködése,

kivéve, ha a hajózó személyzet kétséget kizáró módon megállapította, hogy a jelzés téves volt, feltéve, hogy a téves

figyelmeztetõ jelzés nem okozott nehézséget vagy veszélyt a személyzetnek a figyelmeztetõ jelzésre adott reakciója

miatt;

3.2.11 a hidraulikafolyadék, a tüzelõanyag, az olaj vagy bármely más folyékony anyag szivárgása, amely tûzveszélyhez

vagy a légijármû szerkezeteinek, rendszereinek vagy berendezésének - esetleg veszélyes mértékû - szennyezõdéséhez

vagy a fedélzeten tartózkodók veszélyeztetéséhez vezetett;

3.2.12 bármely jelzõrendszer mûködési zavara vagy meghibásodása, ha ennek következményeként a hajózó

személyzet félrevezetõ jelzéseket kaphat;

3.2.13 bármilyen leállás, mûködési zavar vagy meghibásodás, ha az a repülés valamely kritikus fázisában történik, és az

érintett rendszer mûködésére hatással van;

3.2.14 a tényleges teljesítmény lényeges elmaradása a jóváhagyott teljesítménytõl, ami veszélyes helyzetet okozott

(figyelembe véve a teljesítményszámítási módszer pontosságát), beleértve a fékhatást, a tüzelõanyag-fogyasztást stb.;

3.2.15 a repülés vezérlõszerveinek aszimmetriája; például féklapok, orrsegédszárnyak, áramlásrontó szárnyféklapok

stb.;

E melléklet 6. pontja jegyzéket tartalmaz a bejelentés-köteles események példáiról, amelyek a meghatározott

rendszerekre alkalmazott ezen általános követelményekbõl adódnak.

3.3 Hajtómûrendszer (beleértve a hajtómûveket, a légcsavarokat és a forgószárny-rendszereket), valamint a fedélzeti

segédhajtómû (APU)

3.3.1 Bármely hajtómûnél leállás, leállítás vagy meghibásodás.

3.3.2 Túlpörgés vagy bármely gyorsan forgó alkatrész (például APU, sûrített levegõs hajtómûindító, klímaberendezés,

légturbinás motor, légcsavar vagy forgószárny) fordulatszám-szabályozásának ellehetetlenülése.

3.3.3 A hajtómû bármely részének leállása vagy meghibásodása, az alábbiak közül egy vagy több következménnyel:

3.3.3.1 alkatrészek/törmelék elszabadulása,

3.3.3.2 ellenõrizetlen belsõ vagy külsõ tûz vagy forró gáz kitörése,

3.3.3.3 tolóerõ a pilóta által választottól eltérõ irányban,

3.3.3.4 a tolóerõirány-fordító rendszer nem, vagy nem a kívánt módon mûködik,

3.3.3.5 a teljesítmény, a tolóerõ vagy a fordulatszám vezérlésének ellehetetlenülése,

3.3.3.6 a hajtómû bekötési elemének hibája,

3.3.3.7 a hajtómû jelentõs részének részleges vagy teljes elvesztése,

3.3.3.8 sûrû, látható gázok vagy toxikus anyagok olyan mértékû koncentrációja, amely elegendõ a személyzet vagy az

utasok cselekvõképtelenné válásához,

3.3.3.9 a hajtómû szokásos eljárások szerinti leállításának ellehetetlenülése,

3.3.3.10 üzemképes hajtómû újraindításának ellehetetlenülése.

3.3.4 Nem szándékolt tolóerõ/teljesítményveszteség, -változás vagy -ingadozás, amikor az esemény a tolóerõ- vagy a

teljesítményvezérlés elvesztésének (LOTC) minõsül, azaz:

3.3.4.1 egymotoros légijármûnél; vagy

3.3.4.2 ha az esemény a mindenkori folyamathoz képest túlzottnak tekinthetõ; vagy

3.3.4.3 ha több hajtómûves légijármûnél ez több mint egy hajtómûvet érint, különösen a két hajtómûves légijármûnél;

vagy

3.3.4.4 ha több hajtómûves légijármûnél ugyanazt vagy hasonló hajtómûtípust egy folyamatban alkalmaznak, ahol az

eseményt veszélyesnek vagy kritikusnak minõsítenék.
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3.3.5 Károsodások korlátozott élettartamú alkatrészben, amelyek miatt azt teljes élettartamának kitöltése elõtt ki kell

vonni az üzemeltetésbõl.

3.3.6 Közös eredetû hibák, amelyek repülés közben olyan magas leállási arányt okozhatnak, hogy fennáll annak a

lehetõsége, hogy a repülés során egynél több hajtómû állhat le.

3.3.7 Valamely hajtómû-korlátozó vagy vezérlõszerkezet szükséges esetben nem mûködik vagy nem a szándékolt

módon mûködik.

3.3.8 A hajtómû-paraméterek túllépése.

3.3.9 Károsodást okozó érintkezés idegen testtel (FOD).

Légcsavarok és erõátvitel

3.3.10 A légcsavar vagy a hajtómû bármely részének elvesztése vagy meghibásodása, az alábbiak közül egy vagy több

következménnyel:

3.3.10.1 a légcsavar túlpörgése;

3.3.10.2 túlzott légellenállás kialakulása;

3.3.10.3 tolóerõ a pilóta által választottól ellentétes irányban;

3.3.10.4 a légcsavar vagy a légcsavar bármelyik nagyobb részének elszabadulása;

3.3.10.5 túlzott kiegyensúlyozatlanságot okozó hiba;

3.3.10.6 a légcsavarlapátok nem szándékolt mozgása a repüléshez meghatározott minimális pozícióban, kis állásszög

mellett;

3.3.10.7 a légcsavar vitorla helyzetbe állításának ellehetetlenülése;

3.3.10.8 a légcsavar-állásszög szabályozásának ellehetetlenülése;

3.3.10.9 a légcsavar állásszögének nem szándékolt megváltozása;

3.3.10.10 ellenõrizhetetlen tolóerõ- vagy fordulatszám-ingadozás;

3.3.10.11 kis energiájú részek elszabadulása.

Forgószárny és erõátvitel

3.3.11 A fõ forgószárny hajtómûházának/rögzítésének olyan károsodása vagy hibája, amely miatt a forgószárny

repülés közben leválhat és/vagy a forgószárny-vezérlés meghibásodhat.

3.3.12 A faroklégcsavar, illetve erõátvitel és egyenértékû rendszerek károsodása.

APU-k:

3.3.13 Az APU leállása vagy elvesztése olyankor, amikor a mûködési elõírások szerint – például ETOPS, MEL – annak

rendelkezésre kellene állnia.

3.3.14 Az APU leállításának ellehetetlenülése.

3.3.15 Túlpörgés.

3.3.16 Az APU elindításának ellehetetlenülése, amikor arra a légijármû üzeme érdekében szükség lenne.

3.4 Emberi tényezõk

Bármely esemény, amikor a légijármû tervezésének valamely jellegzetessége vagy hiányossága olyan kezelési hibához

vezethetne, amely veszélyes hatással járhat vagy balesethez vezethet.

3.5 Egyéb események

3.5.1 Bármely esemény, amikor a légijármû tervezésének valamely jellegzetessége vagy hiányossága olyan kezelési

hibához vezethetne, amely veszélyes hatással járhat vagy balesethez vezethet.

3.5.2 Olyan esemény, amit rendes körülmények között nem tekintenének bejelentés-kötelesnek (például belsõ

kialakítás és kabinfelszerelés, vízrendszerek), de adott körülmények között a légijármû vagy az abban tartózkodó

személyek veszélybe kerültek.

3.5.3 Tûz, robbanás, füst vagy toxikus vagy káros gõzök.

3.5.4 Bármely más esemény, amely veszélyeztetheti a légijármû vagy a légijármûvön vagy a földön a légijármû

közelében tartózkodók vagy tárgyak biztonságát.

3.5.5 Az utastájékoztató rendszer elvesztése vagy meghibásodása, amelynek következtében az utasok tájékoztatása

ellehetetlenül vagy az nem hallható.

3.5.6 A pilótaülés beállíthatóságának elvesztése repülés közben.

4. Légijármûvek karbantartása és javítása

4.1 A légijármû részeinek vagy alkatrészeinek helytelen szerelése, amelyet valamilyen nem kifejezetten e célra szolgáló

ellenõrzés vagy vizsgálati eljárás során állapítanak meg.

4.2 Forró levegõ szivárgása, amely szerkezeti károsodást okoz.
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4.3 Bármely korlátozott élettartamú alkatrész károsodása, amely miatt azt teljes élettartamának kitöltése elõtt ki kell

vonni az üzemeltetésbõl.

4.4 Bármely ok (például felületi rezgés, merevség elvesztése vagy szerkezeti károsodás) miatt bekövetkezõ károsodás

vagy minõségromlás (például repedések, hajszálrepedések, korrózió, rétegenkénti leválás stb.) az alábbiak szerint:

4.4.1 valamely elsõdleges szerkezeti elem vagy PSE (a gyártó javítási kézikönyveiben meghatározottak szerint), ahol az

ilyen károsodás vagy minõségromlás meghaladja a javítási kézikönyvben meghatározott megengedett értéket, és

javítást vagy teljes vagy részleges cserét igényel;

4.4.2 másodlagos szerkezeti elem, amely ennek következtében veszélyeztette vagy veszélyeztetheti a légijármûvet;

4.4.3 hajtómû-, légcsavar- vagy forgószárny-rendszer.

4.5 Bármely rendszer vagy részegység elvesztése, hibás mûködés vagy hibája vagy ezek károsodása vagy

minõségromlása, amelyrõl megállapították, hogy az valamilyen légialkalmasságra vonatkozó irányelv vagy más, a

szabályozó hatóság által kibocsátott kötelezõ utasításnak történõ megfelelés következménye, amikor:

4.5.1 a megfelelõséget megvalósító bejelentõ szervezet azt elõször megállapítja;

4.5.2 késõbbi megfelelõségi vizsgálat esetén az meghaladja az utasításban meghatározott, engedélyezett

határértékeket, és/vagy közreadott javítási eljárások nem állnak rendelkezésre.

4.6 Bármilyen vészhelyzeti rendszer vagy részegysége elvesztése, beleértve a kijárati ajtókat és a világítást, ha azokat

karbantartási vagy vizsgálati célra használják is.

4.7 Az elõírt karbantartási eljárásoknak való megfelelõség hiánya vagy súlyos hibája.

4.8 Ismeretlen vagy gyanús eredetû termékek, alkatrészek, felszerelések és anyagok.

4.9 Félrevezetõ, téves vagy nem kielégítõ karbantartási adat, vagy olyan karbantartási eljárás, amely karbantartási

hibákhoz vezethet.

4.10 A légijármû rendszereinek és berendezéseinek vizsgálatára vagy ellenõrzésére használt földi berendezések

bármilyen leállása, hibás mûködése vagy hibája, amennyiben az elõírt rutin ellenõrzések és vizsgálati eljárások nem

azonosították a problémát világosan, és ez veszélyes helyzetet okozhat.

5. Léginavigációs szolgálatok, berendezések és földi szolgálat

5.1 Léginavigációs szolgálatok (ANS)

Lásd a 2. mellékletet az ANS-sel összefüggõ bejelentés-köteles események jegyzékét.

5.2 Repülõterek és repülõtéri berendezések

5.2.1 Jelentõs mennyiségû tüzelõanyag kiömlése feltöltés közben.

5.2.2 Nem megfelelõ mennyiségû tüzelõanyag feltöltése, amely várhatóan lényeges hatással lesz a légijármû repülési

tartamára, a teljesítményre, a súlypont helyzetére vagy a légijármû szerkezeti szilárdságára.

5.3 Az utasok, poggyász és küldemény kezelése

5.3.1 A légijármû szerkezetének, rendszereinek és berendezéseinek a poggyász vagy küldemény szállításából adódó

lényeges elszennyezõdése.

5.3.2 Utasok, poggyász vagy küldemény nem megfelelõ berakodása, amely várhatóan lényeges hatással lesz a

légijármû tömegére és/vagy súlypontjának helyzetére.

5.3.3 A poggyász vagy küldemény (beleértve a kézipoggyászt is) nem megfelelõ elhelyezése, amely veszélyeztetheti a

légijármûvet, annak berendezéseit vagy a fedélzeten tartózkodókat vagy akadályozhatja a vészhelyzeti kiürítést.

5.3.4 Cargo-konténerek vagy más, nagyobb küldemény-tételek nem megfelelõ elhelyezése.

5.3.5 Az alkalmazandó elõírások megszegésével veszélyes áru szállítása vagy annak kísérlete, ideértve a veszélyes áruk

nem megfelelõ címkézését és csomagolását is.

5.4 Légijármû földi kezelése és szervizelése

5.4.1 A légijármû rendszereinek és berendezések vizsgálatára vagy ellenõrzésére alkalmazott földi berendezések

bármilyen leállása, hibás mûködése vagy hibája, amennyiben az elõírt rutin ellenõrzések és vizsgálati eljárások nem

azonosították a problémát világosan, és ez veszélyes helyzetet okozhat.

5.4.2 Az elõírt szervizelési eljárásoknak való meg nem felelés, vagy lényeges hibák az ilyen eljárások során.

5.4.3 Szennyezett vagy nem megfelelõ típusú tüzelõanyag vagy más folyadék (beleértve az oxigént és az ivóvizet is)

betöltése.

6. Példák 3.2 pontban felsorolt, adott rendszerekre vonatkozó általános követelmények alkalmazásából adódó

bejelentés-köteles eseményekre

6.1 Légkondicionálás/szellõzés
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6.1.1 a repüléselektronikai rendszerek hûtésének teljes elvesztése

6.1.2 kabinnyomás-csökkenés.

6.2 Robotpilóta-rendszer

6.2.1 a robotpilóta-rendszer a bekapcsolás után nem képes elérni a szándékolt mûveletet

6.2.2 a légijármû irányítása során a robotpilóta-rendszer mûködésével kapcsolatban a személyzet jelentõs nehézségrõl

tett jelentést

6.2.3 a robotpilóta-rendszert kikapcsoló berendezés elvesztése

6.2.4 a robotpilóta-rendszer akaratlan üzemmód-váltása.

6.3 Kommunikációs rendszerek

6.3.1 az utastájékoztató rendszer elvesztése vagy meghibásodása, amelynek következtében az utasok tájékoztatása

ellehetetlenül vagy nem hallható

6.3.2 a kommunikációs rendszer teljes elvesztése repülés közben.

6.4 Elektromos rendszer

6.4.1 egy elektromos elosztórendszer (egyenáram/váltakozóáram) elvesztése

6.4.2 elektromosgenerátor-rendszer teljes elvesztése, vagy egynél több generátor elvesztése

6.4.3 a tartalék (vészhelyzeti) elektromosgenerátor-rendszer elvesztése.

6.5 Pilótafülke/kabin/rakodótér

6.5.1 a pilótaülés beállíthatóságának elvesztése repülés közben

6.5.2 bármely vészhelyzeti rendszer vagy részegység, beleértve a vészkiürítést jelzõ rendszert, valamennyi kijárati

ajtót, a vészhelyzeti világítást stb., elvesztése

6.5.3 a teherberakodó rendszer megtartó képességének elvesztése.

6.6 Tûzvédelmi rendszer

6.6.1 tûzjelzések, kivéve az azonnal tévesnek minõsített jelzéseket

6.6.2 a tûz/füstjelzõ, illetve a tûz/füstvédelmi rendszer nem felismert elvesztése vagy meghibásodása, amely a

tûzjelzõ/tûzvédelmi berendezések elvesztését vagy korlátozott mûködését okozhatja

6.6.3 a tûzjelzés elmaradása tényleges tûz vagy füstfejlõdés esetén.

6.7 Repülésvezérlõ rendszer

6.7.1 a féklapok, segédszárnyak, áramlásrontó szárnyféklapok stb. aszimmetriája

6.7.2 korlátozott mozgathatóság, nehéz mozgás, hibás vagy késedelmes reakció az elsõdleges repülésvezérlõ

rendszerek vagy a hozzájuk kapcsolódó trimmlap és reteszelõ rendszerek mûködésében

6.7.3 a vezérlõszervek akaratlan mozgása

6.7.4 a vezérlõszervek személyzet által észlelt vibrációja

6.7.5 a mechanikus repülésvezérlés szétkapcsolódása vagy elvesztése

6.7.6 a légijármû szokásos vezérlésének jelentõs zavara, vagy a repülési tulajdonságok romlása.

6.8 Tüzelõanyag-rendszer

6.8.1 a tüzelõanyag mennyiséget jelzõ rendszer hibás mûködése, amely a mûszer elvesztését vagy a fedélzeten lévõ

tüzelõanyag mennyiségének téves kijelzését okozta

6.8.2 tüzelõanyag-szivárgás, ami jelentõs tüzelõanyag-vesztéshez, tûzveszélyhez, jelentõs szennyezõdéshez vezetett

6.8.3 az tüzelõanyag-leeresztõ rendszer hibás mûködése vagy meghibásodása, amely nem szándékolt jelentõs

tüzelõanyag-vesztést, tûzveszélyt, a légijármû berendezéseinek veszélyes elszennyezõdését, vagy a tüzelõanyag

gyors levegõbe eresztésének ellehetetlenülését okozta

6.8.4 a tüzelõanyag-rendszer olyan hibás mûködése vagy meghibásodása, amely lényeges hatással járt a

tüzelõanyag-ellátásra és/vagy -elosztásra

6.8.5 a teljes hasznos tüzelõanyag átszivattyúzásának vagy felhasználásának ellehetetlenülése.

6.9 Hidraulikus rendszer

6.9.1 egy hidraulikus rendszer elvesztése (csak ETOPS)

6.9.2 a tömítõ rendszer mûködésképtelensége

6.9.3 több mint egy hidraulikus kör elvesztése

6.9.4 a tartalék hidraulikus rendszer elvesztése

6.9.5 menetszél hajtotta turbina akaratlan beindulása.

6.10 A jégtelenítõ rendszer mûködésképtelensége vagy mûködési zavarai

6.10.1 a jegesedésgátló/jégmentesítõ rendszer nem felismert elvesztése vagy teljesítmény-csökkenése

6.10.2 egynél több szonda fûtõrendszerének kiesése
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6.10.3 szárnyak szimmetrikus jégmentesítésének ellehetetlenülése

6.10.4 a szokásostól eltérõ jegesedés, amely lényeges hatással van a teljesítményre vagy a repülési tulajdonságokra

6.10.5 a pilótafülkébõl való kilátás jelentõs romlása.

6.11 Jelzõ/figyelmeztetõ/nyilvántartó rendszerek

6.11.1 bármilyen jelzõrendszer hibás mûködése vagy meghibásodása, amikor fennáll a lehetõsége annak, hogy

valamely lényeges rendszer kijelzõjének hibája miatt a személyzet hibás intézkedéseket hoz

6.11.2 a piros figyelmeztetõ funkció elvesztése valamelyik rendszeren

6.11.3 képernyõs pilótafülkéknél: több mint egy kijelzõ, vagy olyan számítógép meghibásodása vagy leállása, amely

érintett kijelzõ vagy figyelmeztetõ jelzés mûködtetésében

6.12 Futómûrendszer/fékek/abroncsok

6.12.1 tûz a fékberendezésben

6.12.2 lényeges fékteljesítmény-vesztés

6.12.3 aszimmetrikus fékhatás, amely jelentõsen befolyásolhatja az úttartást

6.12.4 a nehézségi erõ mûködtette futómûkibocsátó-rendszer elvesztése (beleértve a tervezett vizsgálatok során

bekövetkezett elvesztést is)

6.12.5 a futómû vagy futómûajtó szándék nélküli kibocsátása/behúzása

6.12.6 egyszerre több gumiabroncs szétrobbanása.

6.13 Navigációs rendszerek (beleértve a precíziós megközelítési rendszereket) és a repülési adatrögzítõ rendszereket

6.13.1 a navigációs berendezések teljes elvesztése vagy több navigációs berendezés meghibásodása

6.13.2 a repülési adatrögzítõ rendszer teljes elvesztése vagy több rendszer meghibásodása

6.13.3 erõsen félrevezetõ jelzések

6.13.4 jelentõs navigációs hibák hibás adatok vagy az adatbázis kódolási hibája miatt

6.13.5 nem a pilóta által okozott váratlan eltérések az oldal- vagy függõleges iránytól

6.13.6 problémák a földi navigációs berendezésekkel, amelyek jelentõs navigációs hibákat okoznak, és nem az

inerciális navigációs üzemmódról a rádiónavigációs üzemmódra történõ áttéréshez kapcsolódnak.

6.14 Oxigén a túlnyomásos kabinnal rendelkezõ légijármûvekhez

6.14.1 oxigénellátás elvesztése a pilótafülkében

6.14.2 oxigénellátás elvesztése az utasok lényeges száma (több mint 10%-a) esetében, beleértve azt is, amikor ez

karbantartás, képzés vagy vizsgálat közben történik.

6.15 Csapoltlevegõ-rendszer

6.15.1 a csapolt forró levegõ szivárgása, ami tûzjelzéshez vezethet vagy szerkezeti károsodást okoz

6.15.2 valamennyi csapoltlevegõ-rendszer elvesztése

6.15.3 a csapolt levegõ szivárgását észlelõ rendszer elvesztése.”

2. melléklet a 67/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A bejelentésköteles események jegyzéke a léginavigációs szolgálatokhoz kapcsolódóan

1. Általános szabályok

1.1. A melléklet a gyakoribb jelentésköteles események többségét felsorolja, de az nem lehet teljes. Minden más olyan

eseményt, amelyrõl az érintettek úgy ítélik meg, hogy megfelel a követelményeknek, szintén jelenteni kell.

1.2. Ez a melléklet nem tartalmazza a baleseteket.

1.3. Ez a melléklet olyan, a léginavigációs szolgálattal kapcsolatos eseményeket tartalmaz, amelyek tényleges vagy

potenciális veszélyt jelentenek a repülésbiztonságra vagy veszélyeztethetik a biztonságos léginavigációs

szolgáltatást.

1.4. E melléklet tartalma nem zárja ki bármely olyan esemény, helyzet vagy állapot bejelentését, amely ha más, de

hasonló körülmények között megismétlõdik vagy beavatkozás nélkül folytatódik, veszélyt jelenthet a légijármûvek

biztonságára.
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2. Léginavigációs szolgáltatók

2.1. Ütközésközeli események (beleértve azokat a helyzeteket, amikor valamely légijármû és egy másik légijármû/a

talaj/más jármû/személy vagy tárgy közötti távolság túl csekélynek tûnik):

2.1.1 a minimális elkülönítési távolság megsértése;

2.1.2 nem megfelelõ térköztartás;

2.1.3 kormányzott légijármû földnek ütközésközeli helyzete (majdnem CFIT);

2.1.4 futópálya sértés, amikor elkerülõ manõver vált szükségessé.

2.2. Potenciális ütközés vagy ütközésközeli helyzet (beleértve azokat, amelyek potenciálisan balesetté vagy

ütközésközeli helyzetté válhatnak, ha más légijármû is a közelben van):

2.2.1 futópálya sértés, amikor elkerülõ manõver nem vált szükségessé;

2.2.2 a futópálya szándékolatlan elhagyása;

2.2.3 a légijármû eltérése a légiforgalmi irányítói (ATC) engedélytõl;

2.2.4 légijármû eltérése az alkalmazandó légiforgalmi szolgáltatás(ATM) szabályzattól:

2.2.4.1. légijármû eltérése a vonatkozó közzétett ATM eljárásoktól;

2.2.4.2. jogosulatlan behatolás a légtérbe;

2.2.4.3. eltérés a légijármûvön elhelyezett és üzemeltetett ATM-berendezéssel kapcsolatos szabályzat(ok) elõírásaitól.

2.3. ATM-specifikus események (beleértve mindazokat a helyzeteket, amelyek érintik az ATM szolgáltatás biztonságos

nyújtásának képességét, beleértve azokat a helyzeteket is, amikor a légijármû biztonságos mûködését csak véletlenül

nem veszélyeztették). Idetartoznak az alábbi események:

2.3.1 az ATM szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése:

2.3.1.1. légiforgalmi szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése;

2.3.1.2. légtérgazdálkodási szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése;

2.3.1.3. légiforgalmi áramlás szervezési szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése;

2.3.2 a kommunikációs funkció meghibásodása;

2.3.3 a felderítési funkció meghibásodása;

2.3.4 az adatfeldolgozási és -elosztási funkció elvesztése;

2.3.5 a navigációs funkció elvesztése;

2.3.6 ATM rendszer védelme.

3. Példák a 2.3 pontban felsorolt általános követelményeknek a légijármûvek mûködésére történõ alkalmazásából

adódó bejelentés-köteles eseményeire

3.1. Jelentõs mértékben helytelen, nem megfelelõ vagy félrevezetõ információ nyújtása bármilyen földi forrásból,

például ATC, automatikus terminálinformációs szolgálat (ATIS), meteorológiai szolgálatok, navigációs adatbázisok,

térképek, diagramok, kézikönyvek stb.

3.2. Az elõírt legkisebb föld feletti magasságnál alacsonyabb magasság megadása.

3.3. Helytelen nyomásreferencia (azaz magasságmérõ-beállítási) -adatok nyújtása.

3.4. Lényeges üzenetek hibás továbbítása, fogadása vagy értelmezése, amikor ez veszélyes helyzetet okozhat.

3.5. Minimális elkülönítési távolságok megsértése.

3.6. Jogosulatlan behatolás a légtérbe.

3.7. Jogellenes rádióforgalom.

3.8. A légiforgalmi navigációs szolgálat földi vagy mûholdas létesítményeinek elvesztése.

3.9. Jelentõs ATC/ATM hiba vagy a repülõtér infrastruktúrájának jelentõs romlása.

3.10. A repülõtér mozgásterületein légijármû, jármû, állat vagy idegen tárgy által képzett akadály, ami veszélyes vagy

potenciálisan veszélyes helyzetet okoz.

3.11. A repülõtér mozgásterületein az akadályok vagy veszélyek hibás vagy hiányos jelzése, ami veszélyes helyzetet

okoz.

3.12. A repülõtéri jelzõfények hiánya, lényeges meghibásodása vagy ha azok nem állnak rendelkezésre.”
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3. melléklet a 67/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A zárójelentés és a zárójelentés-tervezet részletes formai és tartalmi követelményei

I. Általános szabályok

1. A zárójelentés fõ részei:

Bevezetés (cím és áttekintés)

1. Ténybeli információk

2. Elemzés

3. Következtetések

4. Biztonsági ajánlások

5. Függelék – Szükség szerint csatolandók

Megjegyzés: zárójelentés készítése során e forma alkalmazása biztosítja, hogy

a) a ténybeli információk, elemzések és következtetések megértéséhez szükséges minden tájékoztatást

tartalmazzanak a megfelelõ fejezetek;

b) ahol az „1. Ténybeli információk” fejezet bármely pontjával kapcsolatos információ nem áll rendelkezésre, vagy az

nincs összefüggésben az eseményhez vezetõ körülményekkel, ott ilyen értelmû megjegyzés legyen beiktatva a

megfelelõ alcímek alatt.

2. A zárójelentés az alább felsorolt esetekben kizárólag az esemény lefolyásával kapcsolatosan, az érintet személyek

vonatkozásában anonim módon, teljes terjedelmében vagy kivonatoltan tartalmazhatja:

a) a légiközlekedési balesettel, súlyos repülõeseménnyel, repülõeseménnyel (a továbbiakban együtt: esemény)

érintett személyek jelentéseit és a tevékenységükre vonatkozó adatokat,

b) a meghallgatásokról készült jegyzõkönyveket,

c) a légijármûre, vagy az ejtõernyõre, valamint az idõjárásra, az esemény helyszínére és egyéb körülményekre

vonatkozó, valamint az eseménnyel kapcsolatban mûszakilag rögzített adatokat,

d) a szakértõi jelentéseket,

e) egyéb bejelentéseket.

3. A zárójelentés egyes részeinek kitöltésére vonatkozó részletes utasítás az ICAO Doc 9756 Légijármû Balesetek

Kivizsgálási Kézikönyvben található.

II. A zárójelentés részei

Bevezetés

a) Cím

A zárójelentés az alábbiakat tartalmazó címmel kezdõdik:

A légijármû üzemben tartójának neve; A légi jármû gyártója, típusa, felség- és lajstromjele; Az esemény helye és

idõpontja (helyi idõ vagy világidõ szerint).

b) Áttekintés

A címet követõen rövid áttekintés következik az alábbi információkra vonatkozóan:

A belföldi és külföldi hatóságok értesítése az eseményrõl; a kivizsgáló szerv és meghatalmazott képviselõjének

megnevezése; a kivizsgálás megszervezése; a jelentést kiadó kivizsgáló szerv neve és a kiadás idõpontja.

Rövid összefoglalóval záródik, melyben az eseményhez vezetõ okokat taglalják.

1. Ténybeli információk

1.1. A repülés lefolyása

Rövid, a folyamatok leíró jellegû ismertetése (hogyan történt, a miértet kerülni kell), amely az alábbiakról tájékoztat:

– Járatszám, az üzemeltetés fajtája, a járat fajtája, az utolsó indulási hely, az indulás ideje (helyi vagy UTC idõ), tervezett

leszállóhely.

– A repülés lefolyása idõrendben: A repülés elõkészítése, a repülés és a balesethez vezetõ események leírása, beleértve

a repülési pálya fontos szakaszának rekonstruálását a szükségesnek megfelelõen.

– Az esemény helye (földrajzi szélesség, hosszúság, tengerszint feletti magasság), ideje (helyi vagy UTC idõ), nappal,

hajnalban, szürkületkor vagy éjszaka.

1.2. Személyi sérülések
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Az alábbi táblázatot állampolgárság szerinti – több légijármû esetén légijármûvenkénti – bontásban külön-külön ki

kell tölteni (számokkal):

Halálos Súlyos Könnyû Nem sérült

A légijármûvön személyzet
(hajózó /
légiutas-kísérõ)

utas

egyéb személy

A földön

1.3. A légi jármû rongálódása

A légi jármûvet az esemény során ért rongálódások rövid ismertetése (megsemmisült, jelentõsen megrongálódott,

kissé megrongálódott, nem sérült). A légijármû részeinek és rendszerei sérüléseinek részletes leírását az „1.12 Roncsra

és becsapódásra vonatkozó adatok” alpont tartalmazza.

1.4. Egyéb kár

Nem a légi jármû, hanem egyéb tárgyakban keletkezett rongálódások rövid ismertetése.

1.5. A személyzet adatai

a) A hajózó személyzet összes tagjára vonatkozó adatok név nélkül: életkor, nem, a szakszolgálati engedély típusa,

érvényessége; jogosítások; repülési tapasztalat: összes repült órák száma, a repült típusok száma, és az egyes

típusokon repült órák száma; az eseményt megelõzõ 24 órában, 7 napban, 90 napban repült órák száma; a legutóbbi

kiképzés, valamint a kötelezõ és rendszeres megerõsítõ vizsgák eredményei; az eseményben érintett útvonallal és a

repülõtérrel kapcsolatos tapasztalat; az eseményt megelõzõ 48 órában eltöltött szolgálati- és pihenõidõ adatai;

lényeges orvosi vizsgálatok feljegyzései és eredményei; a személyzeti tagok pozíciójának meghatározása annak

megállapítása érdekében, hogy melyikük vezette a légijármûvet; megfelelõ tájékoztatások.

b) A személyzet egyéb tagjainak képesítésére és gyakorlatára vonatkozó rövid ismertetõ.

c) Az egyéb személyekre, mint például a légiforgalmi és a karbantartó szolgálat tagjaira stb. vonatkozó a) alpont

szerinti információk értelemszerûen, amennyiben ezek a témához tartoznak.

1.6. A légi jármû adatai

a) Általános tájékoztatás: a légijármû gyártója és típusa, típusszáma, gyártási száma, gyártási éve, nemzetisége, felség-

és lajstromjele, a tulajdonos és a járató, üzemben tartó megnevezése, a légialkalmassági bizonyítvány (tanúsítvány)

érvényessége.

b) A légijármû múltja: a gyártás óta repül összes óraszáma, a nagyjavítás és az utolsó felülvizsgálat (karbantartás) óta

repült összes óraszáma, a gépkönyvre (formular) és a karbantartási dokumentumokra vonatkozó fontos információk

feltüntetése, a légialkalmassági elõírásoknak való megfelelés (vagy meg nem felelés, korlátozások) feltüntetése, a

gyártó üzemeltetési utasításainak, valamint a légijármûvön végzett módosítások (bulletinek, airworthiness directive-k,

körlevelek) feltüntetése.

c) Hajtómûvek és légcsavarok: A hajtómû gyártója, típusa, gyári száma, a légijármûbe való beépítés helye (pozíciója) és

idõpontja, a nagyjavítás idõpontja, összes üzemórák száma, és az utolsó felülvizsgálat, illetve nagyjavítás óta az összes

üzemórák száma. Amennyiben az eseménnyel kapcsolatba hozható, ezeket az információkat szerepeltetni kell a

légcsavarok vonatkozásában is.

d) Tüzelõanyag: A használt és engedélyezett tüzelõanyag fajtája, a fedélzeten talált mennyisége, és az egyes

tartályokban való eloszlása.

e) Alkatrészek és berendezések: A meghibásodott szerkezeti részek, berendezések viszonylatában meg kell adni a

gyártó adatait, a típust, a fajtát, a megnevezést, a légijármûvön való elhelyezkedését, funkcióját, a gyári számot, az

engedélyezett és teljesített üzemórákat, a gyártás és nagyjavítás óta eltelt üzemidõt.

f) Hibák: Azon légijármû, hajtómû, vagy egyéb szerkezeti részek (berendezések) mûszaki hibáinak listája, amit a

vizsgálat folyamán tártak fel, vagy egy korábbi jegyzõkönyvben (a légijármû dokumentációiban) rögzítettek és nem

töröltek. Fel kell tüntetni, hogy a hiba ismétlõdõ jellegû volt-e, és engedélyezett volt-e a minimum-berendezés listája

szerint.

g) A légijármû terhelése: Ismertetni kell a maximálisan engedélyezett fel- és leszállótömeget, a tényleges össztömeget a

felszállás során, valamint az esemény idején. Szintén fel kell tüntetni a légijármû engedélyezett és tényleges

súlypont-határértékeit a felszálláskori és az esemény idejére számítva.
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h) Az eseményben érintett légijármû rendszer, és/vagy mûveleti eljárás: Az érintett rendszer rövid ismertetése, és az

esetlegesen az eseményhez vezetõ elõírt és a ténylegesen végrehajtott eljárások ismertetése.

i) A transzponderrel, ACAS, TCAS, GPWS (TAWS) rendszerekkel való felszereltség feltüntetése, és azok

mûködõképességének és tényleges mûködésének ismertetése.

1.7. Meteorológiai adatok

a) Az idõjárási körülmények rövid ismertetése, beleértve az elõre jelzett és a tényleges körülményeket is, továbbá azt,

hogy a személyzet számára ezek a meteorológiai információk rendelkezésre álltak-e.

b) A természetes fényviszonyok az esemény idõpontjában (napfény, holdfény, szürkület stb.).

1.8. Navigációs berendezések

A rendelkezésre álló navigációs berendezések rendelkezésre állására vonatkozó adatai, beleértve az olyan leszállító

berendezéseket, mint például az ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, az optikai földi segédberendezéseket stb. és az esemény

idõpontjában tapasztalt, mûködésükre vonatkozó információkat.

1.9. Összeköttetés

A hajózó személyzet rendelkezésére álló távközlési berendezések, és azok mûködésének feltüntetése, és a légiforgalmi

szolgálatokkal való összeköttetésük jellemzése.

1.10. Repülõtéri adatok

Az induló-, a cél-, a kitérõ-, és a ténylegesen használt repülõtérre, létesítményeire és állapotukra, illetve ha a felszállás,

vagy a leszállás nem a repülõtéren történt, akkor a felszállási vagy a leszállási területre vonatkozó témához tartozó

információk.

1.11. Repülési és földi telepítésû adatrögzítõk

Minden egyes fedélzeti (FDR, CVR, videófelvevõ, memóriaegység, stb.) és telepített földi (radarkép-rögzítés,

rádióforgalmazás- és telefonforgalmazás rögzítése, stb.) adatrögzítõ adatainak, jellemzõinek megadása. Az

adatrögzítõk telepítési helye a légijármûben, állapotuk a megtaláláskor és a belõlük nyert adatok, azok hasznossága a

vizsgálat szempontjából.

1.12. A roncsra és a becsapódásra vonatkozó adatok

Általános információk az esemény helyszínérõl és a roncs szétszóródásáról, az abból kikövetkeztethetõ repülési pálya

végsõ szakaszáról, a becsapódási folyamatról, a roncs átvizsgálásáról, a felderített anyagszerkezeti- vagy

alkatrészhibákról. Itt kell jelezni, hogy a roncsok vizsgálata során fellelt roncsolódások a becsapódáskor vagy azt

megelõzõen következtek be.

1.13. Az orvosi és az igazságügyi-orvosszakértõi vizsgálatok adatai.

A kabinszemélyzetre, az utasokra, és az eseményben érintett földön tartózkodó személyeken elvégzett orvosi,

patológiai és toxikológiai vizsgálatok eredményeinek és az azokból rendelkezésre álló adatok rövid leírása.

A hajózó személyzet szakszolgálati engedélyével kapcsolatos egészségügyi adatokat az „1.5. A személyzet adatai”

címû részben kell közölni.

1.14. Tûz

Tûz vagy robbanás bekövetkezése esetén az esemény természetére (repülés közben vagy becsapódás után), valamint

az oltáshoz használt fedélzeti és/vagy külsõ tûzoltó eszközökre és anyagokra, ezek hatékonyságára vonatkozó

információk.

1.15. A túlélés lehetõsége

A kutatás-mentés és a légijármû vészelhagyásának rövid leírása, a személyzet és az utasok elhelyezkedése az

elszenvedett sérülések viszonylatában, az olyan szerkezetek elégtelensége, mint például ülések és biztonsági övek

felerõsítései. A vész-helyjeladó mûködésére és hatásosságára vonatkozó információk ismertetése.

1.16. Próbák és kísérletek

Az elvégzett próbák és kísérletek lefolytatásának és eredményeinek rövid ismertetése.

1.17. Szervezeti és vezetési információk

Az esemény szempontjából érintett szervezetekre és vezetésükre vonatkozó információk, a szervezetek és vezetésük

azon tevékenysége, amelyek közvetlenül vagy közvetetten befolyásolhatták a légijármû vagy légiközlekedéshez

kapcsolódó infrastruktúra mûködését.

1.18. Kiegészítõ adatok

Az 1.1–1.17. pontokban nem szereplõ, de az eseményhez tartozó, az elemzést elõsegítõ információk.
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1.19. Hasznos vagy hatékony kivizsgálási módszerek

Ha a kivizsgálás során hasznos vagy hatékony kivizsgálási módszereket alkalmaztak, akkor röviden tüntessék fel e

módszerek alkalmazásának okát, utaljanak fõbb jellemzõ vonásaikra, azonban az 1.1–1.18. pontig terjedõ alcímek alatt

ismertessék ezeknek az eredményeit is.

2. Elemzés

Az elemzés célja, hogy logikai kapcsolatot találjon a tényszerû információk és a végkövetkeztetés között, hogy választ

adjon arra a kérdésre, hogy az esemény miért következett be. Szükség szerint csak azokat az információkat kell

elemezni, amelyeket az „1. Ténybeli információk” szakaszban rögzítettek, és amelyek a következtetések és az ok(ok)

meghatározásához tartoznak. Kerülni kell a tényállás („a hogyan történt”) ismertetésének megismétlését.

Szintén elemezni és tárgyalni kell mindazon, a vizsgálat során feltárt olyan részletet, amelyet biztonsági

hiányosságként azonosítottak, még akkor is, ha az nem járult hozzá az esemény bekövetkezéséhez.

3. Következtetések

Ez a rész tartalmazza az elemzésbõl levont, megállapított és/vagy valószínûsített tényeket és okokat. Az okok listája

foglalja magába mind a közvetlen, mind a mélyebb, rendszerben rejlõ okokat is.

4. Biztonsági ajánlások

Az események megelõzése érdekében tett javaslat, amely röviden összefoglalja, hogy mely körülmények vezettek az

ajánlás kiadáshoz, magában foglalja az ajánlás címzettjét és az ajánlott intézkedést, valamint az ajánlással elérendõ

célt, eredményt. Szerepeltetni kell a hatóságok és az érintettek által idõközben hozott megelõzõ intézkedéseket,

valamint a vizsgálóbizottság vagy a szakmai kivizsgáló által a vizsgálat alatt hozott biztonsági ajánlásokat. A biztonsági

ajánlás megfogalmazásánál inkább a problémafelvetésre, mintsem a konkrét megoldási javaslatra kell törekedni.

5. Függelékek

A szükségnek megfelelõen itt kell közölni minden egyéb, a jelentés megértése szempontjából szükségesnek

tekinthetõ információt, ideértve a meghatározások és rövidítések jegyzékét. A függelék tartalmazhatja a

vizsgálóbizottság tagjainak esetleges különvéleményét. A függelékek összeállításánál fokozott figyelmet kell fordítani

az EU rendelet és a Kbvt. adatvédelmi rendelkezéseire. ”

A nemzeti fejlesztési miniszter 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelete
a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési
eljárásáról és hatósági felügyeletérõl

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az EATMN-rendszerekre és rendszerelemekre, valamint a polgári célú légiközlekedés biztonságos,

zavartalan végrehajtását szolgáló, az 1. mellékletben meghatározott egyéb földi berendezések (a továbbiakban:

egyéb földi berendezések) telepítésére, üzemben tartására, módosítására, megszüntetésére, ellenõrzésére, valamint

ezen tevékenységek hatósági engedélyezésére és felügyeletére terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. EATMN-rendszer és rendszerelem: az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról

szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fogalom;

2. próbaüzemelés: a berendezés paramétereinek és funkciójának ellenõrzése a helyi sajátosságok

figyelembevételével, amely során vizsgálni kell, hogy a berendezés a tervezett funkcióját képes teljesíteni;
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3. tanulmányterv: az EATMN-rendszer vagy rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés telepítéséhez készített

dokumentáció, amely tartalmazza a telepítés helyére vonatkozó térképvázlatot, a tervezett EATMN-rendszer vagy

rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés típusát, fõbb mûszaki paramétereit, leírását, amely szerint az

EATMN-rendszer vagy rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési

Szervezet (a továbbiakban: ICAO) elõírásai vagy egyéb szabványok által meghatározott követelményeknek;

4. üzemben tartás: az 552/2004/EK parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelõ üzembe helyezés, ha a rendszert,

rendszerelemet és egyéb földi berendezést a szolgáltatás nyújtás során felhasználják;

5. WGS–84: (World Geodetic System ’84): az 1984-ben elfogadott világméretû geodéziai referenciarendszer jelölésére

használt rövidítés.

3. Frekvencia-igénybevétel feltételei

3. § (1) Frekvenciahasználati hozzájárulást kell kérni a légiközlekedési hatóságtól (a továbbiakban: hatóság):

a) rádióberendezés fejlesztésére,

b) rádióállomás és hálózat telepítésére, üzembe helyezésére,

c) rádióállomás kísérleti üzembe helyezésére, próbaüzemére,

d) frekvencia-, fedésterület és magasság változás esetében.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a rádióberendezés tervezett frekvenciáját, hívójelét, telepítési helyét, a nemzetközi

polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetésérõl

szóló 2007. évi XLVI. törvény által közzétett 15. függelékben meghatározott pontossággal földrajzi WGS–84 rendszerû

koordinátáit, a rendszer megnevezését (például mûszeres leszállító rendszer - Instrument Landing System), fedési

adatait, kategóriáját és idõszakos mûködés esetében az erre történõ utalást.

(3) A kérelemhez csatolni kell a rádióberendezés

a) megfelelõségének vizsgálatáról szóló dokumentációt vagy a gyártó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkezõ

hatóság által kibocsátott bizonyítványát,

b) a mûködési területének légtérfedési és magassági diagramját, szabványos méretarányban.

(4) A rádióberendezések üzembe helyezése elõtt legalább 90 nappal a hatóságtól frekvenciahasználati hozzájárulást kell

kérni az elõzetes nemzeti és nemzetközi frekvenciaegyeztetés, illetve frekvenciakoordináció lefolytatásához.

(5) A hatóság a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: NMHH) együttmûködve nemzeti

frekvenciaegyeztetést végez. A hatóság a nemzeti frekvenciaegyeztetés (egyetértõ) eredménye alapján

a társországok légügyi hatóságaival az ICAO által elõírt elõzetes frekvenciaegyeztetést tart.

(6) A hatóság a nemzetközi egyezményekben (nemzetközi polgári repülésrõl szóló Chicagói Egyezmény, Nemzetközi

Távközlési Egyesületrõl szóló Genfi Egyezmény) foglaltaknak megfelelõen jár el a légiforgalmi célú frekvenciákra

vonatkozó nemzetközi egyeztetés és koordinációs eljárás lefolytatásában. Az ICAO vonatkozásában a hatóság

egyeztet, a Nemzetközi Távközlési Egyesület vonatkozásában a koordinációt az NMHH végzi.

(7) Az NMHH a nemzetközi frekvenciakoordináció eredményeit frekvenciakiosztási tervbe foglalva teszik közzé a hatóság

és a felhasználók tájékoztatása, valamint a tételes frekvencia-igénybevétel lehetõsége céljából.

4. S-módú lekérdezési kódok kiosztása

4. § A hatóság az Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáért (a továbbiakban: EUROCONTROL) által fenntartott

lekérdezési kód-kiosztási rendszerben, az EUROCONTROL által meghatározott eljárás szerint biztosítja a 262/2009/EK

bizottsági rendelet 5. cikkében meghatározott feladatok végrehajtását. A lekérdezési kód-kiosztási rendszerben az

EUROCONTROL-lal történõ kapcsolattartás a hatóság kijelölt kapcsolattartója útján történik.

5. § (1) A 262/2009/EK bizottsági rendelet szerinti lekérdezési kód-kiosztási kérelmet (a továbbiakban: lekérdezési

kód-igénylés) legkésõbb a hatóság honlapján közzétett, az EUROCONTROL által megadott kiosztási idõpont

(a továbbiakban: kiosztási idõpont) elõtt 190 nappal kell benyújtani a hatósághoz.

(2) Amennyiben az igényelt új kód bevezetése nincs hatással már benyújtott lekérdezési kód-igénylésre vagy létezõ

kódra, az (1) bekezdésben meghatározott kiosztási idõponthoz nem kapcsolódó, külön eljárás kezdeményezhetõ.

(3) A hatóság a kérelem beérkezését követõen megvizsgálja, hogy a benyújtott lekérdezési kód-igénylés megfelel-e

a 262/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt követelményeknek.
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(4) A kapcsolattartó a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ lekérdezési kód-igénylést továbbítja oly

módon, hogy az legkésõbb a kiosztási idõpont elõtt 168 nappal megérkezzen az EUROCONTROL-hoz.

6. § (1) Az EUROCONTROL által véleményezésre megküldött lekérdezési kód-kiosztási tervre vonatkozó javaslatot a hatóság

– az S-mód üzemeltetõkkel egyeztetve – 28 napon belül véleményezi, ha a javaslat érinti a Magyarország területén

tevékenységet végzõ S-mód üzemeltetõket vagy a Magyarországon érvényes lekérdezési kód-kiosztást.

(2) Amennyiben a lekérdezési kód-kiosztási tervre vonatkozó javaslattal az S-mód üzemeltetõ és a hatóság is egyetért,

a kapcsolattartó a javaslatra vonatkozó jóváhagyást megküldi az EUROCONTROL-nak, egyéb esetben a kapcsolattartó

a javaslat elutasításáról értesíti az EUROCONTROL-t.

(3) Az EUROCONTROL által kiadott lekérdezési kód-kiosztási tervet a kapcsolattartó továbbítja az S-mód üzemeltetõknek.

A kapcsolattartó tájékoztatja az EUROCONTROL-t a terv kézhezvételérõl és S-mód üzemeltetõk részére történt

továbbításról a kiadástól számított 14 napon belül.

(4) Az S-mód üzemeltetõknek a lekérdezési kód-kiosztási tervben meghatározottak szerint, de legkésõbb a beállítási

idõszak utolsó napján 00:00 UTC-ig (Egyeztetett Világidõ) végre kell hajtani a szükséges változtatásokat. Az S-mód

üzemeltetõ a végrehajtás eredményérõl tájékoztatja a kapcsolattartót, aki továbbítja azt az EUROCONTROL részére.

(5) A 262/2009/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott rendszerek és kapcsolódó eljárások

módosítása és ezen új rendszerek és eljárások bevezetését megelõzõen veszélyazonosítást, kockázatértékelést és

-mérsékelést magában foglaló biztonságértékelést kell végezni. A biztonságértékelés vonatkozásában a 262/2009/EK

bizottsági rendelet 4–8. és 12. cikkében meghatározott követelményeket egyben minimális biztonsági

követelménynek kell tekinteni.

5. Telepítési engedély

7. § (1) Amennyiben az EATMN-rendszer vagy egyéb földi berendezés telepítése az érintett ingatlanban építési engedélyhez

kötött változtatással jár, vagy a telepítéshez építési engedélyhez kötött új létesítmény szükséges, továbbá, ha

a telepítés a közmûhálózat változásával jár, telepítési engedély iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.

(2) A telepítési engedély iránti kérelmet a telepítõ, EATMN-rendszer esetében a késõbbi léginavigációs szolgáltató, egyéb

földi berendezés esetében a késõbbi üzemben tartó nyújthatja be a hatósághoz.

(3) A telepítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a telepítõ nevét és címét,

b) EATMN-rendszer esetében a késõbbi léginavigációs szolgáltató, egyéb földi berendezés esetében a késõbbi

üzemben tartó megnevezését és székhelyét,

c) a tervezett EATMN-rendszer vagy egyéb földi berendezés rendeltetését, mûködésével elérni kívánt célt, valamint

állandó vagy ideiglenes jellegét,

d) az üzembe helyezés tervezett idõpontját.

(4) A telepítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a tanulmánytervet,

b) építési engedélyhez kötött létesítmény esetében az építési engedély másolatát,

c) a telepítés helyéül kiválasztott ingatlanra vonatkozó, a kérelmezõ tulajdon-, vagyonkezelõi, földhasználati jogát

feltüntetõ, egy hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát és az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles

másolatát, továbbá, ha a berendezés telepítése nem a kérelmezõ tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévõ

ingatlanon történik, akkor az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelõjének a terület használatára vonatkozó

hozzájáruló nyilatkozatát,

d) a közmûhálózat változásával járó telepítés esetében az érintett közmûszolgáltató nyilatkozatát a mûködéshez

szükséges feltételek meglétérõl,

e) a környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetében a környezetvédelmi hatóság engedélyét.

(5) Amennyiben a kérelmezõ az engedély iránti kérelemhez a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tulajdoni lap

másolatot nem csatolja, a hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az

ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.
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8. § (1) Amennyiben a telepítési engedélyezési eljárás során a hatóság megállapítja, hogy a kérelemben szereplõ rendszer

vagy egyéb földi berendezésnek a biztonságos mûködéséhez szükséges feltételek a tanulmánytervben

meghatározásra kerültek, és a tanulmánytervben meghatározott telepítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek

és engedélyek, valamint nyilatkozatok rendelkezésre állnak, telepítési engedélyt ad ki. A telepítési engedély 2 évre szól

és kérelemre egy alkalommal 2 évre meghosszabbítható.

(2) A telepítési engedély az EATMN-rendszer, és az egyéb földi berendezés teljes vagy részleges kivitelezésére és

– rádióberendezések kivételével – próbaüzemelésére jogosít.

(3) A hatóság a telepítési engedélyben meghatározza – ha szükséges – az EATMN-rendszer és az egyéb földi berendezés

környezetére vonatkozó beépítési, beültetési, erdõtelepítési korlátozásokat.

(4) A telepítési engedélyben meghatározott feltételek módosulása esetén a telepítési engedély módosítását kell kérni

a hatóságtól.

6. Üzemben tartási engedély

9. § (1) Az EATMN-rendszer üzembe helyezéséhez a léginavigációs szolgáltatónak, egyéb földi berendezés üzembe

helyezéséhez az üzemben tartónak a hatósághoz üzemben tartási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

(2) Az üzemben tartási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) telepítési engedélyhez kötött egyéb földi berendezés esetében a telepítési engedély számát,

b) EATMN-rendszer esetében az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott

EK-ellenõrzési nyilatkozatot és az ahhoz kapcsolódó mûszaki dokumentációt,

c) a kapcsolódó EATMN-rendszerelem esetében a gyártó által kiadott 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet 5. cikkében meghatározott EK-megfelelõségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozatot, egyéb földi

berendezés esetében a gyártó vagy a forgalomba hozatalért felelõs személy által kibocsátott megfelelõségi

nyilatkozatot,

d) egyéb földi berendezés esetében:

da) az üzemben tartó megnevezését,

db) a berendezésnek a telepítõ által a telepítés helyén végzett földi és – ha szükséges – légi ellenõrzésérõl szóló,

valamint a próbaüzemelés során felvett jegyzõkönyveket,

dc) a berendezés karbantartási utasítását,

e) telepítési engedélyhez nem kötött egyéb földi berendezés esetében a berendezés tanulmánytervét,

f) a létesítmény érintésvédelmi, valamint (ahol indokolt) villámvédelmi mérésérõl készített jegyzõkönyvet,

g) egyéb berendezéssel összefüggésben mûködõ vagy arra hatással lévõ EATMN-rendszer vagy egyéb földi

berendezés esetében az együttmûködtethetõség vizsgálatát bizonyító ellenõrzési vagy mérési jegyzõkönyvet.

(3) További szervezet kinevezése vagy kinevezés visszavonása esetén a hatóság a kijelölést követõ 30 napon belül

tájékoztatja a közlekedésért felelõs minisztert. A hatóság értesítése alapján a közlekedésért felelõs miniszter

végrehajtja az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) és (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási

feladatokat.

10. § (1) Az üzemben tartási engedély kiadására irányuló eljárás során a hatóság

a) az EATMN-rendszer esetében az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az 552/2004/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke alapján az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által

kiadott végrehajtási rendeletben meghatározott szabályoknak,

b) egyéb földi berendezés esetében a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó

7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetésérõl szóló 2007. évi XLVI. törvény által közzétett 10. függelék

és kapcsolódó elõírásainak vagy egyéb szabványoknak

való megfelelõséget ellenõrzi.

(2) Amennyiben az EATMN-rendszer vagy az egyéb földi berendezés megfelel e rendeletben, valamint az

EATMN-rendszer esetében az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott alapvetõ

követelményeknek és az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke alapján a Bizottság által kiadott

végrehajtási rendeletben meghatározott, az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak, a hatóság üzemben

tartási engedélyt ad ki.
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(3) Az üzemben tartási engedély az EATMN-rendszernek és az egyéb földi berendezésnek a gyártó által megadott

élettartamáig, ha a gyártó ilyen idõtartamot nem határozott meg, akkor határozatlan idõtartamig hatályos.

Amennyiben az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott EK-ellenõrzési

nyilatkozat ideiglenes, akkor az ideiglenes nyilatkozatban meghatározott idõtartamig hatályos.

11. § Egyéb földi berendezés esetében, ha a hatóság az ellenõrzése során megállapítja, hogy nem felel meg az

e rendeletben és az 1032/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott követelményeknek, a berendezés

alkalmazását korlátozza vagy az üzemben tartási engedélyt visszavonja.

7. Az EATMN- rendszer és az egyéb földi berendezés módosítása és megszüntetése

12. § (1) Amennyiben az EATMN-rendszeren vagy az egyéb földi berendezésen olyan változtatást hajtanak végre, amely

a rendszer vagy egyéb földi berendezés alapvetõ mûködési jellemzõit mûszaki vagy funkcionális szempontból

megváltoztatja, az üzemben tartási engedély módosítását kell kérni.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) EATMN-rendszer esetében a 9. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakat, és EATMN- rendszerelem

esetében, ha szükséges a gyártó által kiállított, az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében

meghatározott EK-megfelelõségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozatot,

b) egyéb földi berendezés esetében a 9. § (2) bekezdés d) pont db)–dc) alpontjában és e) pontjában

meghatározottakat.

(3) Az EATMN-rendszer, és az egyéb földi berendezés üzemben tartásának megszüntetését az üzemben tartónak be kell

jelentenie a hatóságnak.

8. Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem és az egyéb földi berendezés ellenõrzése, karbantartása

13. § (1) Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem és az egyéb földi berendezés földi ellenõrzését a léginavigációs szolgáltatónak

vagy az üzemben tartónak a 2. mellékletben meghatározott ellenõrzési periódusonként, és a gyártó által megadott

karbantartási ajánlás alapján a szolgáltató vagy az üzemben tartó által kiadott karbantartási utasítás szerint kell

végrehajtani. A karbantartások során olyan érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkezõ mérõeszköz alkalmazható,

amelyet képességei alkalmassá tesznek az adott mérési feladat elvégzésére.

(2) A repülésbiztonság érdekében a karbantartási utasítás az (1) bekezdésben meghatározottnál szigorúbb elõírásokat

tartalmazhat. A karbantartási utasítás módosításáról a hatóságot tájékoztatni kell.

(3) Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem, és az egyéb földi berendezés mûködésének légi ellenõrzését a 2. mellékletben

meghatározott ellenõrzési periódusonként és a nemzetközileg elfogadott eljárás szerint az erre a célra felszerelt

légijármûvel, továbbá meghatározott pontosságú, hitelesített mérõ- és regisztráló, valamint egyéb fedélzeti és földi

mérõmûszerekkel és képesített személyzettel kell végrehajtani.

(4) Az ellenõrzésekrõl, karbantartásokról dokumentációt, a mérésekrõl jegyzõkönyvet kell vezetni. A dokumentációt és

a mérési jegyzõkönyveket az EATMN-rendszer vagy rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés üzemben tartásának

megszüntetését követõ 1 évig kell megõrizni.

(5) Az EATMN-rendszer vagy rendszerelemek, vagy egyéb földi berendezések karbantartását, javítását és mûszeres

ellenõrzését az adott berendezésre vonatkozó mûszaki és üzemeltetési ismeretekkel rendelkezõ személy végezheti.

A vonatkozó mûszaki és üzemeltetési ismeret megszerzésére a gyártói, vagy a gyártó által közvetlenül kiképzett

személyek által végzett képzés szolgálhat.

9. Hatósági ellenõrzés

14. § (1) Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem felügyeletét a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös

követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló,

2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelõen látja el a hatóság.

(2) Az egyéb földi berendezés felügyeletét a hatóság végzi, amelynek keretében évente legalább egy alkalommal

ellenõrzi a követelmények teljesítését.
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10. Légiforgalmi földi rádióállomás kezelõi engedély

15. § (1) Légiforgalmi földi rádióállomás kezeléséhez a hatóság által kiadott rádióállomás kezelõi engedély szükséges.

(2) A légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel

rendelkezõ személy rádióállomás kezelõi engedély nélkül is jogosult légiforgalmi földi rádió kezelésére.

(3) A rádióállomás kezelõi engedélyt az a 18. életévét betöltött, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ

személy szerezheti meg, aki

a) elsajátította a következõ elméleti ismereteket:

aa) a légiforgalmi rádióállomás kezelésére vonatkozó szabályok és elõírások,

ab) rádiótávbeszélõ eljárások, kifejezések magyar vagy magyar és angol nyelven,

ac) Magyarország területén belül biztosított légiforgalmi tájékoztatások és szolgálatok,

ad) a légiforgalmi állomáson lévõ távközlési berendezések alapelvei, használata, mûködésére vonatkozó

szabályok, majd ezt követõen

b) legalább 50 óra légiforgalmi földi rádió kezelésére jogosult személy felügyelete alatt igazolt gyakorlati

tapasztalatot szerzett, és

c) az a) pontban meghatározott elméleti ismeretekbõl hatósági vizsgát tett.

(4) Mentesül az a személy

a) a (3) bekezdésben meghatározottak alól, aki légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati

engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkezett a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül,

b) a (3) bekezdés b) pontja alól, aki hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosítással rendelkezik,

c) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsga rádiótávbeszélõ eljárások, kifejezések része alól, aki rendelkezik

hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és rádió-távbeszélõ kezelõi jogosítással.

(5) A (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott ismeretekbõl, magyar nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar

nyelvû rádió-távbeszélõ kezelõi jogosítás alapján kiadott rádióállomás kezelõi engedély magyar nyelven, a magyar és

angol nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar- és angol nyelvû rádió-távbeszélõ kezelõi jogosítás alapján kiadott

rádióállomás kezelõi engedély magyar és angol nyelven jogosít légiforgalmi földi rádióállomás használatára.

16. § (1) A rádióállomás kezelõi engedély idõbeli hatálya 5 év.

(2) Repülõtéren és „C” osztályú leszállóhelyen üzemeltetett légiforgalmi földi rádióállomás kezelésének megkezdése elõtt

az engedélyesnek el kell végeznie a repülõtér, leszállóhely üzemben tartója által szervezett, és a hatóság által

jóváhagyott, az adott repülõtér, leszállóhely mûködésére, valamint a használt berendezésre vonatkozó képzést.

(3) A rádióállomás kezelõi engedélyt a hatóság visszavonja, ha az engedélyes a rádióállomás kezelésére vonatkozó

szabályokat súlyosan megszegi.

(4) A 15. § és e § alkalmazásában a légiforgalmi földi rádióállomás a repülõtéren vagy leszállóhelyen a légijármûvek földi

és légi mozgásával összefüggõ tájékoztatások céljára szolgáló rádió adó- és vevõberendezés a légiforgalmi légtérben

légiforgalmi szolgálat ellátása során alkalmazott rádióállomás használatának kivételével.

11. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2011. április 20-a elõtt kiadott üzemben tartási engedélyek alapján üzemben tartott EATMN-rendszer és

rendszerelemek az 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 552/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2a) bekezdése alapján megfelelnek az 552/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet alapvetõ követelményeinek és mentesülnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

5. és 6. cikk rendelkezései alól.

(3) A hatóság a rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelõs minisztert az

552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt szervezetekrõl.

18. § Ez a rendelet

a) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó

követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendelet,

b) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet,
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c) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési

rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i

1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az elõzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából

a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról szóló,

2006. július 6-i 1032/2006/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. § Hatályát veszti a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági

felügyeletérõl szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

Egyéb földi berendezések

1. Fékhatásmérõ.

2. Az EATMN-rendszerek erõsáramú táppontjai, a tartalékenergia-ellátó gépegységek, valamint a szünetmentes

berendezések.

3. Az EATMN-rendszerekhez tartozó, 10 kW-nál nagyobb névleges hûtõ vagy fûtõteljesítményû berendezések,

amelyek az EATMN-rendszer megfelelõ termikus környezetét biztosítják.

4. Mágneses és digitális adatrögzítõk.

5. Légiforgalmi szimulátor, amelyet légiforgalmi irányító elõzetes munkahelyi gyakorlati képzés során (pre-OJT)

alkalmaznak.

6. Repülõgép bevezetõ rendszer (VDGS).
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2. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

Az egyes EATMN-rendszerek és a vonatkozó földi és légiellenõrzési idõszakok

Rendszer megnevezése

Ellenõrzés

Földi
(hónap)

Légi
(hónap)

Légtérgazdálkodási rendszerek Karbantartási
utasítás szerint

–

A légiforgalmi áramlás szervezésének rendszerei Karbantartási
utasítás szerint

–

A légiforgalmi szolgálatok rendszerei, különösen a repülési adatokat
feldolgozó rendszerek, a légtérellenõrzési adatokat feldolgozó
rendszerek és az ember-gép interfészrendszerek

Karbantartási
utasítás szerint

–

Távközlési rendszerek a
földi, a fedélzet és a földi
irányítás közötti, valamint
a fedélzetek közötti
kommunikációhoz

Légi-földi
adatkapcsolati
kommunikáció

VDL Mode2 Karbantartási
utasítás szerint

–

Levegõ-föld hang
kommunikáció

VHF 25kHz 3 Új telepítési helyen
történõ üzembe

helyezéskor

VHF 8,33kHz 3 Új telepítési helyen
történõ üzembe

helyezéskor

Föld-föld
kommunikációs
alkalmazások

AMHS 1/6 –

DRS (Digital Radio
System)

6 hónap –

Föld-föld
kommunikációs
hálózatok

AFTN 1/6 –

CIDIN Karbantartási
utasítás szerint

–

LAN-WAN pont-pont
között

Karbantartási
utasítás szerint

–

RTDS Karbantartási
utasítás szerint

–

Föld-föld hang
kommunikáció

VoIP 3 –

ATS Voice 3 –

Navigációs rendszerek Navigációs
segédeszközök

NDB 3/6 24xx

QFS (Repülõtéri NDB) Karbantartási
utasítás szerint

12xx

VOR 3/6 12xx

DME 3/6 / vagy
Karbantartási

utasítás szerint

12xx

ILS 1/3/6 / vagy
karbantartási

utasítás szerint

6x

MKR Karbantartási
utasítás szerint

6x

GBAS Karbantartási
utasítás szerint

Üzembe helyezéskor
és az ICAO által
meghatározott

esetben

Repülõtéri
fénytechnikai
berendezések

PAPI, Futópályák
fénytechnikai
rendszerei

Karbantartási
utasítás szerint

12xx

Biztonsági és
ellenõrzési navigáció

VDF Karbantartási
utasítás szerint

–
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Légtérellenõrzõ
rendszerek

Elsõdleges radar En-route 1/6/12 Üzembe helyezéskor

App 1/6/12 Üzembe helyezéskor

SMR 1/3/6/12

Másodlagos radar Mode A/C 1/6/12 Üzembe helyezéskor

Mode S 1/6/12 Üzembe helyezéskor

Multilateration WAM Karbantartási
utasítás szerint

–

LAM 1/3/6 –

ADS-B Karbantartási
utasítás szerint

–

SDDS Karbantartási
utasítás szerint

–

ASMGCS 1/3/6 –

LIDAR Karbantartási
utasítás szerint

–

A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok rendszerei Karbantartási
utasítás szerint

–

A meteorológiai adatok felhasználására szolgáló rendszerek 1/6/12 –

Megjegyzés:

1. x a megadott idõtartam + 15 napon belül.

2. xx a megadott idõtartam + 1 hónapon belül.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1407/2011. (XI. 30.) Korm. határozata
az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratokkal összefüggõ kormányzati feladatokról szóló
1283/2010. (XII. 15.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratokkal összefüggõ kormányzati feladatokról szóló 1283/2010. (XII. 15.)

Korm. határozatot visszavonja.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 101/2011. (XI. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági miniszter javaslatára

dr. Fömötör Barnát a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2011. december 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Helyesbítés:

A Magyar Közlöny 2011. november 29-i 140. számában kihirdetett 2011. évi CLVI. törvény 33565 oldalán a 477. §

(4) bekezdés harmadik sorában lévõ „...154. § (3) bekezdése, 196. §,...” szövegrész helyesen: „...154. §

(3) bekezdése–196. §,...”
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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