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IV. A Magyar Nemzeti Bank enökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2012. (I. 12.) MNB rendelete

a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók

körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás

módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következõ (3) és

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 60. sorában meghatározott AL2 azonosító kódú adatszolgáltatást

(a továbbiakban: AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás) e rendelet 2012. január 15-én hatályos rendelkezései szerint

utolsó alkalommal 2012. január 16-án kell teljesíteni.

(4) Az AL2 azonosító kódú adatszolgáltatást e rendeletnek a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó

információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB

rendelet módosításáról szóló 3/2012. (I. 12.) MNB rendelet 3. és 4. §-ával megállapított rendelkezései szerint elsõ

alkalommal 2012. január 17-én kell teljesíteni.”

2. § Az R. 7. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 6. § (3) bekezdése 2012. január 17-én hatályát veszti.

(1b) A 6. § (4) bekezdése 2012. január 18-án hatályát veszti.”

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2012. január 16-án lép hatályba, és 2012. január 18-án hatályát veszti.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 3/2012. (I. 12.) MNB rendelethez

Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 60. sorában az AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítési határidejét

meghatározó mezõ helyébe a következõ mezõ lép:

[Az adatszolgáltatás

határideje]

tárgynapot követõ munkanap 12.00 óra
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2. melléklet a 3/2012. (I. 12.) MNB rendelethez

1. Az R. 2. melléklet II. pontjában az AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája helyébe a következõ tábla lép:

„MNB azonosító: AL2

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 4. szám 407

1 
nap

2 
nap

3 
nap

4 
nap

5 
nap

6 
nap

7 
nap

8 
nap 9 nap 10 

nap
11 

nap
12 

nap
13 

nap
14 

nap
15 

nap
16 

nap
17 

nap
18 

nap
19 

nap
20 

nap
21 

nap
22 

nap
23 

nap
24 

nap
25 

nap
26 

nap
27 

nap
28 

nap
29 

nap
30 

nap Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z

001 CASHFLOW1 HUF portfólió
002 CASHFLOW101 Bankközi Kihelyezés-Forrás
003 CASHFLOW1011 Bankközi Eszköz
004 CASHFLOW1012 Bankközi Forrás
005 CASHFLOW102 MNB kötvény
006 CASHFLOW103 Repo Aktív-Passzív
007 CASHFLOW1031 Repo aktív
008 CASHFLOW1032 Repo passzív
009 CASHFLOW104 Értékpapírok
010 CASHFLOW1041 Beáramló
011 CASHFLOW1042 Kiáramló
012 CASHFLOW105 Nagy betétek
013 CASHFLOW106 Spot üzletek
014 CASHFLOW1061 Beáramló
015 CASHFLOW1062 Kiáramló
016 CASHFLOW107 FX swap
017 CASHFLOW1071 Beáramló
018 CASHFLOW1072 Kiáramló

019 CASHFLOW108 Kamatswap és cross-currency swap

020 CASHFLOW1081 Beáramló
021 CASHFLOW1082 Kiáramló
022 CASHFLOW109 Outright határid s deviza ügyletek
023 CASHFLOW1091 Beáramló
024 CASHFLOW1092 Kiáramló
025 CASHFLOW110 Portfolió Gap
026 CASHFLOW2 EUR portfólió
027 CASHFLOW201 Bankközi Kihelyezés-Forrás
028 CASHFLOW2011 Bankközi Eszköz
029 CASHFLOW2012 Bankközi Forrás
030 CASHFLOW202 MNB kötvény
031 CASHFLOW203 Repo Aktív-Passzív
032 CASHFLOW2031 Repo aktív
033 CASHFLOW2032 Repo passzív
034 CASHFLOW204 Értékpapírok
035 CASHFLOW2041 Beáramló
036 CASHFLOW2042 Kiáramló
037 CASHFLOW205 Nagy betétek
038 CASHFLOW206 Spot üzletek
039 CASHFLOW2061 Beáramló
040 CASHFLOW2062 Kiáramló
041 CASHFLOW207 FX swap
042 CASHFLOW2071 Beáramló
043 CASHFLOW2072 Kiáramló

044 CASHFLOW208 Kamatswap és cross-currency swap

045 CASHFLOW2081 Beáramló
046 CASHFLOW2082 Kiáramló
047 CASHFLOW209 Outright határid s deviza ügyletek
048 CASHFLOW2091 Beáramló
049 CASHFLOW2092 Kiáramló
050 CASHFLOW210 Portfolió Gap
051 CASHFLOW3 USD portfolió
052 CASHFLOW301 Bankközi Kihelyezés-Forrás
053 CASHFLOW3011 Bankközi Eszköz
054 CASHFLOW3012 Bankközi Forrás
055 CASHFLOW302 MNB kötvény
056 CASHFLOW303 Repo Aktív-Passzív
057 CASHFLOW3031 Repo aktív
058 CASHFLOW3032 Repo passzív
059 CASHFLOW304 Értékpapírok
060 CASHFLOW3041 Beáramló
061 CASHFLOW3042 Kiáramló
062 CASHFLOW305 Nagy betétek
063 CASHFLOW306 Spot üzletek
064 CASHFLOW3061 Beáramló
065 CASHFLOW3062 Kiáramló
066 CASHFLOW307 FX swap
067 CASHFLOW3071 Beáramló
068 CASHFLOW3072 Kiáramló

069 CASHFLOW308 Kamatswap és cross-currency swap

070 CASHFLOW3081 Beáramló
071 CASHFLOW3082 Kiáramló
072 CASHFLOW309 Outright határid s deviza ügyletek
073 CASHFLOW3091 Beáramló
074 CASHFLOW3092 Kiáramló
075 CASHFLOW310 Portfolió Gap
076 CASHFLOW4 CHF portfolió
077 CASHFLOW401 Bankközi Kihelyezés-Forrás
078 CASHFLOW4011 Bankközi Eszköz
079 CASHFLOW4012 Bankközi Forrás
080 CASHFLOW402 MNB kötvény
081 CASHFLOW403 Repo Aktív-Passzív
082 CASHFLOW4031 Repo aktív
083 CASHFLOW4032 Repo passzív
084 CASHFLOW404 Értékpapírok
085 CASHFLOW4041 Beáramló
086 CASHFLOW4042 Kiáramló
087 CASHFLOW405 Nagy betétek
088 CASHFLOW406 Spot üzletek
089 CASHFLOW4061 Beáramló
090 CASHFLOW4062 Kiáramló

Sor-
szám PSZÁF kód Megnevezés

Napi jelentés a cach-flow adatokról
01. tábla CASHFLOW

Nagyságrend: millió forint
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Sor-
szám PSZÁF kód Megnevezés

Nagyságrend: millió forint

091 CASHFLOW407 FX swap
092 CASHFLOW4071 Beáramló
093 CASHFLOW4072 Kiáramló

094 CASHFLOW408 Kamatswap és cross-currency swap

095 CASHFLOW4081 Beáramló
096 CASHFLOW4082 Kiáramló
097 CASHFLOW409 Outright határid s deviza ügyletek
098 CASHFLOW4091 Beáramló
099 CASHFLOW4092 Kiáramló
100 CASHFLOW410 Portfolió Gap
101 CASHFLOW5 Egyéb deviza portfolió
102 CASHFLOW501 Bankközi Kihelyezés-Forrás
103 CASHFLOW5011 Bankközi Eszköz
104 CASHFLOW5012 Bankközi Forrás
105 CASHFLOW502 MNB kötvény
106 CASHFLOW503 Repo Aktív-Passzív
107 CASHFLOW5031 Repo aktív
108 CASHFLOW5032 Repo passzív
109 CASHFLOW504 Értékpapírok
110 CASHFLOW5041 Beáramló
111 CASHFLOW5042 Kiáramló
112 CASHFLOW505 Nagy betétek
113 CASHFLOW506 Spot üzletek
114 CASHFLOW5061 Beáramló
115 CASHFLOW5062 Kiáramló
116 CASHFLOW507 FX swap
117 CASHFLOW5071 Beáramló
118 CASHFLOW5072 Kiáramló

119 CASHFLOW508 Kamatswap és cross-currency swap

120 CASHFLOW5081 Beáramló
121 CASHFLOW5082 Kiáramló
122 CASHFLOW509 Outright határid s deviza ügyletek
123 CASHFLOW5091 Beáramló
124 CASHFLOW5092 Kiáramló
125 CASHFLOW510 Portfolió Gap
126 CASHFLOW6 Teljes portfolió
127 CASHFLOW601 Bankközi Kihelyezés-Forrás
128 CASHFLOW6011 Bankközi Eszköz
129 CASHFLOW6012 Bankközi Forrás
130 CASHFLOW602 MNB kötvény
131 CASHFLOW603 Repo Aktív-Passzív
132 CASHFLOW6031 Repo aktív
133 CASHFLOW6032 Repo passzív
134 CASHFLOW604 Értékpapírok
135 CASHFLOW6041 Beáramló
136 CASHFLOW6042 Kiáramló
137 CASHFLOW605 Nagy betétek
138 CASHFLOW606 Spot üzletek
139 CASHFLOW6061 Beáramló
140 CASHFLOW6062 Kiáramló
141 CASHFLOW607 FX swap
142 CASHFLOW6071 Beáramló
143 CASHFLOW6072 Kiáramló

144 CASHFLOW608 Kamatswap és cross-currency swap

145 CASHFLOW6081 Beáramló
146 CASHFLOW6082 Kiáramló
147 CASHFLOW609 Outright határid s deviza ügyletek
148 CASHFLOW6091 Beáramló
149 CASHFLOW6092 Kiáramló
150 CASHFLOW610 Portfolió Gap
151 CASHFLOW7 Kiegészít  információk
152 CASHFLOW701 Nostro számlaállományok
153 CASHFLOW7011 HUF
154 CASHFLOW7012 EUR
155 CASHFLOW7013 USD
156 CASHFLOW7014 CHF
157 CASHFLOW7015 Egyéb deviza
158 CASHFLOW702 MNB-vel repózható értékpapírok
159 CASHFLOW703 Stand-by hitelkeretek
160 CASHFLOW7031 Anyabanki
161 CASHFLOW70311 ebb l 30 napon belül lejáró
162 CASHFLOW7032 Nem anyabanki
163 CASHFLOW70321 ebb l 30 napon belül lejáró

164 CASHFLOW704 Kötelez  jegybanki tartalék elvárt 
szintjét l való eltérés 

165 CASHFLOW705 Kötelez  jegybanki tartalék elvárt 
szintjének várható megváltozása

166 CASHFLOW706 Nagy kihelyezések
167 CASHFLOW7061 HUF
168 CASHFLOW7062 EUR
169 CASHFLOW7063 USD
170 CASHFLOW7064 CHF

171 CASHFLOW7065 Egyéb deviza

172 CASHFLOW707
Saját hitelviszonyt megtestesít  
értékpapírokkal kapcsolatos 
pénzáramlások

173 CASHFLOW7071 HUF
174 CASHFLOW7072 EUR
175 CASHFLOW7073 USD
176 CASHFLOW7074 CHF
177 CASHFLOW7075 Egyéb deviza

178 CASHFLOW708
Önkormányzati kötvények 
(befogadási értéken) az MNB-vel 
repózható értékpapírokból

179 CASHFLOW709

Európai Központi Bank, illetve az 
eurórendszer központi bankjai által, 
monetáris politikai ügyletek 
keretében elfogadható értékpapírok 
állománya

180 CASHFLOW710 Pénztárkészlet
181 CASHFLOW711 Operatív likviditási tartalék

182 CASHFLOW712 Háztartások és nem pénzügyi 
vállalatok által elhelyezett betétek

183 CASHFLOW713 Eszközök összesen
184 CASHFLOW714 Betétfedezeti mutató
185 CASHFLOW715 Mérlegfedezeti mutató

"



2. Az R. 2. melléklet II. pontjában az AL2 azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési elõírások helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

„MNB azonosító: AL2

Kitöltési elõírások

Napi jelentés a cash-flow adatokról

I. Általános elõírások

1. Az adatszolgáltatási kötelezettségrõl az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. Az adatszolgáltatásnak

az adatszolgáltató az elrendelés napjától naponta, egészen az elrendelés visszavonásáig kell, hogy megfeleljen.

2. Az adatszolgáltatás fõ devizanemenkénti bontásban tartalmazza az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelõzõ

nap (T nap) zárásig az adatszolgáltató saját nevében, saját kockázatára megkötött szerzõdések alapján a következõ

harminc napon be- és kiáramló tételeket, napi bontásban. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a jövõben tervezett,

de még meg nem kötött ügyleteket.

3. Az adatszolgáltatás csak a Treasury likviditási pozíciójához figyelembe vett tételeket tartalmazza, vagyis az

ügyfélkihelyezések és -betétek miatti pénzmozgásokat – egyes repóügyletek és nagybetétek kivételével – nem. Ennek

megfelelõen a kitöltés során figyelmen kívül kell hagyni az ügyfelek megbízásából kötött (értékesítés jellegû), és ezek

fedezésére megkötött ellentétes irányú ügyleteket. Amennyiben erre az adatszolgáltató belsõ nyilvántartó rendszere

nem képes, akkor mind az ügyféltételt, mind a fedezeti párját jelenteni kell, úgy, hogy azok nullára zárják egymást.

4. A cash-flow tételek nem tartalmazzák a leányvállalatokkal kötött szerzõdések alapján a következõ harminc napon

be- és kiáramló tételeket (ide nem értve az alapkezelõkkel kötött ügyleteket). Azonban az anyavállalattal és azok

kapcsolt vállalkozásaival (ide nem értve az adatszolgáltató leányvállalatait) kötött ügyletekhez kapcsolódó

pénzáramlások jelentendõk.

5. A cash-flow tételek a derivatív ügyletekkel kapcsolatos pótlólagos fedezetet biztosító letéti követelményszámlákon

(ún. margin számlák) elhelyezett kihelyezésekhez kapcsolódó szerzõdés szerinti pénzmozgásokat nem tartalmazzák.

6. A munkaszüneti napokat követõ jelentési napokon, a munkaszüneti napokon lejáró tételeket is a jelentési nap

cash-flow-jában szükséges feltüntetni.

7. A külföldi devizában denominált tételek esetén az átszámítás árfolyama az adatszolgáltatás teljesítésének napját

megelõzõ napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyam.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes elõírások

A táblák elsõ oszlopában meghatározott 1. nap alatt az adatszolgáltatás teljesítésének napja (T+1 nap) értendõ.

Az egyes oszlopokban csak az adott napon ki-, illetve beáramló tételeket, tehát nem kumulált állományokat kell

jelenteni. A beáramló tételeket pozitív elõjellel, míg a kiáramló tételeket negatív elõjellel kell szerepeltetni.

01. tábla: CASHFLOW

A Bankközi Kihelyezés – Forrás sorokon kell kimutatni a megkötött szerzõdések alapján azon bankközi, illetve

jegybank – beleértve az MNB-t, az Európai Központi Bankot és az eurórendszer központi bankjait – felé történõ

kihelyezéseket és az adatszolgáltatónál elhelyezett betéteket, bankközi forrásokat – beleértve az MNB-tõl, az Európai

Központi Banktól és az eurórendszer központi bankjaitól származó forrásokat –, amelyek értéknapja az

adatszolgáltatás napja vagy az azt követõ 29 nap. Szintén itt kell szerepeltetni az ezen idõszakban lejáró tételeket,

kamatelszámolásokat.

Az MNB kötvény sor csak a forintalapú cash-flow tételeket (Cashflow102) tartalmazó és az összesített cash-flow

(Cashflow 602) táblarészben szerepel. Itt kell szerepeltetni a vétel és a lejárat értéknapján a kéthetes MNB kötvényeket.

A Repo Aktív-Passzív sorokon kell szerepeltetni a szerzõdés értéknapján és lejárati napján a bankközi és

ügyfél-repószerzõdések alapján ki és beáramló forrásokat. Mind az óvadéki, mind a sajátos szállításos repóügyleteket

szerepeltetni kell. (Mind az aktív, mind a passzív repó sorokon szerepelhetnek negatív és pozitív értékek is attól

függõen, hogy pénzbeáramlásról vagy kiáramlásról van-e szó.) Itt szükséges megjeleníteni az MNB-vel kötött O/N

vagy annál hosszabb fedezett hitelügyletek lejáró összegét, illetve az ügylet kezdetekor beérkezõ összeget.

Az Értékpapírok soron mind a kereskedési, mind a befektetési portfolióhoz kapcsolódó pénzáramlásokat jelenteni kell.

Ezen a soron jelentendõk az értékpapír vételi és eladási ügyletekbõl származó pénzáramok, a tõketörlesztés

és a kamatfizetés. Az MNB kötvényekhez és a saját kibocsátású értékpapírokhoz kapcsolódó pénzáramlások nem

szerepeltetendõk.

A Nagy betétek soron az egyedi ügyfelekkel kötött szerzõdések alapján történõ, ügyletenként 5 milliárd forint feletti

betételhelyezéseket, illetve lejáró betétek állományát kell szerepeltetni (elõjelhelyesen). A kapcsolódó kamatfizetési

kötelezettséget nem kell feltüntetni.
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A Spot üzletek soron a megkötött, de még el nem számolt azonnali devizaügyletek miatti pénzáramlásokat kell

szerepeltetni. A valutapénztárral kapcsolatos pénzáramlásokat nem kell jelenteni.

Az FX swap soron a megkötött deviza swap ügyletek miatt jelentkezõ pénzáramlásokat kell kimutatni, beleértve az

ügyletek azonnali, még el nem számolt lábait és a határidõs lábakat is. A külföldi devizában történõ pénzáramlásokat

mindig az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelõzõ napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyamon kell

jelenteni, vagyis a határidõs lábak napi értékelése szükséges.

A Kamatswap és cross-currency swap ügyletek soron a megkötött FRA, kamatswap és cross-currency swap ügyletek

miatti tõke- és kamatelszámolásokat kell szerepeltetni.

Az Outright határidõs deviza ügyletek soron a megkötött határidõs devizaügyletek miatti elszámolásokat kell

feltüntetni.

A Portfolió Gap sor az adott devizanemben kitöltött táblarész záró sora, amelyben a napi ki- és beáramló tételek

összegét kell meghatározni.

A Nostro számlaállományok soron devizanemenként kell megadni a nostro számlaállományoknak az adatszolgáltatás

teljesítésének napját megelõzõ napi (T napi) záró állományát. A külföldi devizák esetén az átszámítás árfolyama az

adatszolgáltatás napját megelõzõ napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyam. Ezen a soron a leányvállalatnál lévõ

nostro számlák egyenlegeit nem kell figyelembe venni.

Az MNB-vel repózható értékpapírok soron az MNB monetáris politikai mûveletei során felajánlható értékpapírok

befogadási értékét kell megadni. Az e soron megadandó érték nem foglalja magában az MNB-n kívüli partnerek javára

zárolt állományokat és az MNB javára O/N ügyleteknél hosszabb lejáratú hitelek fedezeteként zárolt értékpapírokat.

A pénzforgalom fedezetére, az MNB javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt szerepeltetni kell. A tábla elsõ

oszlopában az adatszolgáltatás teljesítésének napján (T+1 napon) felajánlható fedezetek befogadási értékét

(figyelembe véve a tárgynapon szerzõdés szerint bekövetkezõ változásokat is), a további oszlopokban pedig

a változásokat (pl. repóügyletek lejárata miatti felszabadítás, értékpapír-lejárat) kell jelenteni. Az e soron szereplõ

tételek nem tartalmazzák az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai

ügyletek keretében elfogadható értékpapírok állományát.

A Stand-by hitelkeretek soron csak a visszavonhatatlan, szerzõdött, még le nem hívott hitelkereteket kell jelenteni.

A Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjétõl való eltérés soron a kötelezõ jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló

bankszámla egyenlegének az adott hónap hátralévõ idõszakában tartandó elszámolási számlaegyenlegétõl számított

eltérést kell szerepeltetni. Az elvárt egyenleghez számított eltérés kiszámításához szükséges megnézni, hogy

a tartalékperiódus eddigi idõszakának napjain tartott számlaállományok alapján a tartalékolási periódus hátralévõ

idõszakában mekkora átlagos egyenleget kellene tartani ahhoz, hogy a kötelezõ tartalékolási kötelezettségnek

az adatszolgáltató megfeleljen. Ezt az átlagos egyenleget kell összehasonlítani az elszámolási számla jelentés napját

megelõzõ záró állományával (T napi).

A Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása soron az adott hónap hátralévõ idõszakában

tartandó elszámolási számlaegyenleg és az adott havi, MNB által megállapított tartalékkötelezettség különbségét kell

szerepeltetni.

A Nagy kihelyezések soron devizanemenként kell megadni a következõ harminc napon várható, az egyedi

ügyfeleknek történõ, 5 milliárd forint feletti hitelfolyósítást, illetve lejáró hitelszerzõdések, valamint ismert

elõtörlesztés állományát (elõjelhelyesen). A kapcsolódó kamatbevételt nem kell feltüntetni.

A Saját hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások soron kell jelenteni a saját kibocsátású

értékpapírokhoz kapcsolódó, az adatszolgáltatás napján (T+1 nap), illetve az azt követõ 29 napon történõ

tõketörlesztéseket és kamatfizetéseket.

Az Önkormányzati kötvények állománya soron az „Az MNB-vel repózható értékpapírok” soron jelentett állományból az

önkormányzati kötvények állományát kell külön jelenteni az MNB által történõ befogadási értéken.

Az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében

elfogadható értékpapírok állománya soron az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által

monetáris politikai mûveletek során – az adott intézmény számára még rendelkezésre álló kereten belül –, szabad

rendelkezésû (nem zárolt) értékpapírok állományát kell befogadási értéken szerepeltetni, ideértve a pénzforgalom

fedezetére, az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer bármely központi bankjának javára limitként zárolt, de ki

nem használt állományt is. Az e soron megadandó érték nem foglalja magában az Európai Központi Bankon kívüli

partnerek javára zárolt állományokat és az Európai Központi Bank javára O/N ügyleteknél hosszabb lejáratú hitelek

fedezeteként zárolt értékpapírokat. A tábla elsõ oszlopában az adatszolgáltatás teljesítésének napján (T+1 napon) az

Európai Központi Bankkal kötött megállapodás alapján felajánlható fedezetek befogadási értékét (figyelembe véve
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a T+1 napon szerzõdés szerint bekövetkezõ változásokat is), a további oszlopokban pedig a változásokat (pl.

repóügyletek lejárata miatti felszabadítás, értékpapír-lejárat) kell jelenteni.

A Pénztárkészlet soron kell kimutatni az adatszolgáltatónál lévõ, az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelõzõ

napi (T napi) záró forint és valuta készpénzállományt, a törvényes fizetõeszköznek minõsülõ emlékérméket, azok fizikai

elhelyezésétõl függetlenül [pénztár, értéktár, pénzkiadó automaták (ATM) stb.], továbbá az adatszolgáltató központja

és fiókja, valamint a fiókok közötti úton lévõ készpénz állományát. Itt kell az adatszolgáltatónak azokat

a pénzeszköznek minõsülõ megvásárolt csekkeket is kimutatnia, amelyeknek a beváltását a csekkszámlavezetõ

hitelintézetnél még nem kezdeményezte. Ezen a soron a beszedésre elindított csekkeket, valamint a más bankkal

folytatott külföldi bankjegy- és érme-kereskedelemmel kapcsolatos követeléseket, illetve tartozásokat (úton lévõ

valuta) nem kell szerepeltetni. A „Pénztárkészlet” soron jelentett adat megegyezik a „Napi jelentés az egyes

követelések és kötelezettségek könyv szerinti bruttó állományáról” (azonosító kód: AL1) adatszolgáltatás

(a továbbiakban: AL1 adatszolgáltatás) 4LAN táblája 003 sorának a) oszlopában jelentett adattal.

Az Operatív likviditási tartalék soron az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatás teljesítése napján (T+1 napon)

rendelkezésére álló operatív likviditási tartalék összegét kell szerepeltetni. Az operatív likviditási tartalék a 01 tábla

következõ sorain jelentett adatok összege:

181, a (PSZÁF sorkód:
CASHFLOW711)

Operatív likviditási tartalék

MNB sorkód szerint:
150,a+…+150,ae +
158,a+…+158,ae+ 179,a+…+179,ae+
172,a+…+172,ae+
154,a+155,a+ 156,a+157,a+
164,a+165,a+180,a

PSZÁF sorkód szerint:
CASHFLOW610,1+…+CASHFLOW610,30 +
CASHFLOW702,1+…+CASHFLOW702,30+
CASHFLOW709,1+…+CASHFLOW709,30+
CASHFLOW707,1+…+CASHFLOW707,30+
CASHFLOW7012,1+CASHFLOW7013,1+
CASHFLOW7014,1+ CASHFLOW7015,1+
CASHFLOW704,1+ CASHFLOW705,1+
CASHFLOW710,1

Az Eszközök összesen soron az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatás teljesítését megelõzõ napi (T napi) záró

mérlegfõösszegét kell megadni, az AL1 adatszolgáltatás 4LAN tábla 025 sorának a) oszlopában jelentett adattal

egyezõen. Amennyiben rendelkezésre áll a „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás (hó végi záró állomány)”

(MNB azonosító kód: F01) adatszolgáltatás 1AB, illetve 1B tábla kitöltésének elvei szerinti pontos napi mérlegfõösszeg

(eszközök összesen/források összesen), akkor azt kell jelenteni, amennyiben ez az adat nem áll rendelkezésre, az adat

számítását segítõ összefüggést a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet

tartalmazza.

A Háztartások és nem pénzügyi vállalatok által elhelyezett betétek soron a háztartásokkal és háztartásokat segítõ

nonprofit intézményekkel szembeni kötelezettségeknek és a nem pénzügyi vállalatokkal szembeni

kötelezettségeknek az adatszolgáltatás teljesítése napját megelõzõ napi (T napi) együttes összegét kell szerepeltetni,

amely adat megegyezik az AL1 adatszolgáltatás 4LAN táblája 032 és 035 sorának a) oszlopában jelentett adatok

összegével.

A Betétfedezeti mutató sorban a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli

lejárati összhangjának szabályozásáról szóló Korm. rendelet szerinti betétfedezeti mutató értékét kell három

tizedesjegy pontossággal kimutatni.

A Mérlegfedezeti mutató sorban a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli

lejárati összhangjának szabályozásáról szóló Korm. rendelet szerinti mérlegfedezeti mutató értékét kell három

tizedesjegy pontossággal kimutatni.

02. tábla: ACASHFLOW

A táblában kizárólag az anyavállalattal és azok kapcsolt vállalkozásaival (ide nem értve az adatszolgáltató

leányvállalatait) kötött ügyletekhez kapcsolódó pénzáramlásokat kell jelenteni, a 01. tábla vonatkozó sorainál

leírtaknak megfelelõen.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 1/2012. (I. 12.) KIM rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi

miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes

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

30. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a 13. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében, a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § c) és d) pontjában, valamint h–l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Türr István Képzõ és Kutató Intézetnél, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Vagyonkezelõ Központnál foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

[A Kjt. 20/A. §-ához]

2. § Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott munkaköri csoportok esetében közalkalmazotti jogviszony

létesítéséhez pályázat kiírása nem kötelezõ.

[A Kjt. 22. §-ához]

3. § A gyakornoki idõ számításakor a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggõ munkakörnek minõsül az

1. mellékletben meghatározott 1. és a 2. munkaköri csoport.

4. § (1) Szociológus, szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe

be kell számítani az általános szociális munkás, okleveles szociális munkás szakképzettséggel ellátott,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (3) bekezdése szerinti

jogviszony tartamát.

(2) Instruktor munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani

az általa pedagógus munkakör betöltésére jogosító vagy andragógus, okleveles andragógus végzettséggel,

szakképzettséggel ellátott, a Kjt. 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát.

5. § Nem kell gyakornoki idõt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) szociális szakvizsga,

c) mérlegképes könyvelõ szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés,

d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

e) doktori fokozat (PhD, DLA),

f) a tudomány(ok) kandidátusa,

g) a tudomány(ok) doktora vagy

h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat

figyelembe vehetõ, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.
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[A Kjt. 23. §-ához]

6. § (1) Magasabb vezetõ a fõigazgató, a fõigazgató-helyettes, a gazdasági fõigazgató-helyettes, az igazgató és

a fõosztályvezetõ.

(2) Vezetõ az osztályvezetõ, az irodavezetõ és a csoportvezetõ.

7. § A magasabb vezetõi megbízás feltétele továbbá, hogy a magasabb vezetõ legalább 3 éves szakmai tapasztalattal,

valamint

a) szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel; vagy

b) nem szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett

szakképzettséggel rendelkezzen.

8. § (1) A magasabb vezetõi, valamint a vezetõi feladat ellátására történõ megbízás 2 évtõl 5 évig terjedõ határozott idõre

adható.

(2) A határozott idõ lejártát követõen a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetõi vagy vezetõi feladat

ellátásával.

[A Kjt. 54. §-ához]

9. § A munkaerõ-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggõ munkakörnek

minõsül az 1. mellékletben meghatározott I. és a II. munkaköri csoport.

[A Kjt. 61. §-ához]

10. § Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.

11. § A Kjt. 61. § (1) bekezdésének g) és i) pontjával összefüggésben könyvelõ, fõkönyvelõ munkakörben foglalkoztatott

közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban elõírt szakvizsgával egyenértékûnek kell

elismerni:

a) a mérlegképes könyvelõi,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló bizonyítványt, oklevelet.

[A Kjt. 70. §-ához]

12. § A magasabb vezetõi és a vezetõi megbízással rendelkezõ közalkalmazottat a 2. mellékletben meghatározott vezetõi

pótlék illeti meg.

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2008. (XII. 31.) SZMM

rendelet 1. § c) pontja, 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az RKK igazgatója” szövegrész, 9. § (1) bekezdés c) pontja

és (2) bekezdés c) pontja, 15. §-a, továbbá 2. mellékletében az „A Regionális Képzõ Központoknál: szektorvezetõ

150 osztályvezetõ 150 irodavezetõ 100” szövegrész;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter

irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintõ egyes

kérdésekrõl szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 1. §-ában a „Közgyûjteményi Ellátó Szervezetre, (KESZ)”

szövegrész, a 2. mellékletben a „Közgyûjteményi Ellátó Szervezet” címszó és a hozzá tartozó felsorolás;
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c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 1/2009. (I. 30.) MeHVM rendelet 1. §

b) pontja, 2. § b) pontja, 3. § (2) bekezdése, 4. § (1) bekezdésének b) pontja, 4. § (2) bekezdésének b) pontja,

7. § (1) bekezdésének b) pontja és 2. melléklete.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelethez

Munkakörök

Munkakörök
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

I. Szakértõi munkaköri csoport

1. számítástechnikai szervezõ * * * * *

2. szoftverfejlesztõ informatikus * * * * *

3. revizor (belsõ ellenõr) * * * * *

4. közgazdász * * *

5. szociológus * * *

6. szociálpolitikus * * *

7. mérnök * * *

8. munkavédelmi szakmérnök * * *

9. statisztikus * * * * * *

10. menedzser (szakterülettel) * * * * *

11. szervezõ * * * *

12. kommunikációs vezetõ * * * * *

13. programvezetõ, vezetõ koordinátor * * * * *

14. szakértõ (szakterülettel) * * * * *

15. szakreferens (szakterülettel) * * * * * *

16. referens (szakterülettel) * * *

17. tanácsadó (szakterülettel) * * * * *

18. jogász, jogtanácsos * * *

19. andragógus * * * * *

20. instruktor I. * * * * *

21. felnõttképzési ügyintézõ, referens * * * *

22. tudományos tanácsadó (szakterülettel) * *

23. tudományos fõmunkatárs (szakterülettel) * *

24. tudományos munkatárs (szakterülettel) * * *

25. tudományos segédmunkatárs (szakterülettel) * * *

II. Ügyintézõi munkaköri csoport

1. jogi elõadó * *

2. oktatástechnikus * * *

3. kommunikációs asszisztens * * * *

4. programasszisztens, koordinátor * * * *

5. könyvtáros * * * * * *

6. informatikus, programozó * * * *

7. informatikus szervezõ * * * *
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Munkakörök
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

8. informatikus, számítógép hálózat üzemeltetõ * * * * *

9. humánpolitikai szervezõ * * * * *

10. humánerõforrás-gazdálkodási ügyintézõ * * * * *

11. bér- és társadalombiztosítási ügyintézõ * * * * * *

12. társadalombiztosítási ellenõr * * * * *

13. gazdasági ügyintézõ * * * * * * *

14. pénzügyi ügyintézõ * * * *

15. számviteli ügyintézõ * * * *

16. mûszaki, igazgatási ügyintézõ * * * *

17. statisztikai ügyintézõ * * *

18. vagyonkezelési ügyintézõ * * *

19. fõkönyvelõ, könyvelõ * * * * *

20. személyi titkár * * *

21. titkárságvezetõ * * *

22. elõadó * * * * * *

23. instruktor II. * * * *

24. könyvtáros asszisztens * *

25. asszisztens * * * *

26. tûzrendész * * * *

27. polgári védelmi munkakörben foglalkoztatott * * *

28. képzési szakasszisztens * * * *

29. munka- és tûzvédelmi elõadó * * * * *

30. általános gazdasági ügyintézõ * *

III. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport

1. anyagnyilvántartó * * *

2. pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó * * * *

3. titkár(nõ) * * * *

4. gyors- és gépíró * * *

5. adminisztrátor * * * *

6. iratkezelõ, iktató * * *

7. pénztáros * * * *

8. adatrögzítõ * * *

9. telefon-, telex-, telefaxkezelõ * * *

10. kiadványszerkesztõ * * *

IV. Szolgáltató jellegû munkaköri csoport

1. rendezvényszervezõ szakasszisztens * * * *

szedõ * * * *

olvasó-szerkesztõ * * * *

tördelõ-szerkesztõ * * * *

korrektor * * * *

2. mûszerész * * *

3. kõmûves * * *

4. villanyszerelõ * * *

5. bútorasztalos * * *

6. épületasztalos * * *

7. raktárkezelõ * * *

8. személygépkocsi-vezetõ * * *
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Munkakörök
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

9. tehergépkocsi-vezetõ * * *

10. autóbusz-vezetõ * * *

11. gondnok * * * * *

12. raktáros * * * *

13. vagyonõr * * *

14. kazánfûtõ * * *

15. karbantartó * * * * *

16. kertész * * *

17. nyomdász * * * *

18. anyaggazdálkodó, anyagbeszerzõ * * * *

V. Kisegítõ munkaköri csoport

1. portás, recepciós * * * *

2. hivatalsegéd, kézbesítõ * * * *

3. éjjeliõr *

4. intézménytakarító * * *

5. segédmunkás * *

6. betanított munkás *

2. melléklet az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelethez

A magasabb vezetõi és a vezetõi megbízással rendelkezõ közalkalmazott vezetõi pótléka

Beosztás megnevezése
Vezetõi pótlék mértéke

a pótlékalap %-ában

Magasabb vezetõi megbízás

fõigazgató 300

fõigazgató-helyettes 250

gazdasági fõigazgató-helyettes 250

igazgató 250

fõosztályvezetõ 250

Vezetõi megbízás

osztályvezetõ 200

irodavezetõ 150

csoportvezetõ 100
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A nemzeti erõforrás miniszter 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelete

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás

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

Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló törvény alapján befogadott nappali ellátásra szerzõdött

járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint a 22 mozgásszervi rehabilitáció és 09 neurológia szakmákban

nappali kórházi ellátásra szerzõdött fekvõbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások

Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

2. § r) pontja szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a 18. számú mellékletben

meghatározott szabályok és paraméterek alapján számolhatja el.”

2. § Az R. a következõ 9/D–9/F. §-sal egészül ki:

„9/D. § (1) Az egészségügyi intézmény a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetében a 18. számú

mellékletben foglalt Nappali Ellátási Programcsoportokhoz (a továbbiakban: NEPCs) rendelt súlyszám alapján részesül

díjazásban. A NEPCs-be sorolás módszertanát a HBCs besorolás módszertanáról rendelkezõ miniszteri rendelet

tartalmazza.

(2) Az ellátott eset NEPCs-jének meghatározásában a besorolási tényezõket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott

sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3) Az ellátott eseteket a besorolási tényezõk alapján elsõ lépésben a NEPCs fõcsoportjához kell rendelni.

A fõcsoportokon belüli csoportokat

a) az alapdiagnózis,

b) a fõdiagnózis és

c) a besorolási tényezõnek számító beavatkozások

határozzák meg.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti beutalóval,

rehabilitációs ellátási programonként, az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében meghatározott

szakorvos javaslata alapján vehetõ igénybe.

(5) Ismételt rehabilitáció ellátási programja az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében az ismétlésre

vonatkozóan meghatározott feltételekkel vehetõ igénybe.

9/E. § (1) A rehabilitáció kezdõ idõpontja az adott szolgáltatónál végzett rehabilitációs ellátási program szerinti nappali

ellátáshoz tartozó elsõ rehabilitációs ellátási esemény elsõ kezelési napja.

(2) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás idõtartama a rehabilitáció kezdõ napja és a rehabilitáció

befejezésének utolsó napja között eltelt valamennyi hivatalos munkarend szerinti munkanap.

(3) A kezelési napok száma a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás (2) bekezdésben foglalt idõtartama

alatt azon napok száma, amelyeken a beteg részére az ellátási program alapján az ellátásnak megfelelõ rehabilitációs

beavatkozásokat végeztek.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás besorolásakor az elszámolt napok száma a (3) bekezdésben

foglalt kezelési napok számával egyezik meg.

(5) Alsó határnap az adott NEPCs-re kezelési napokban meghatározott alsó határérték.

(6) Felsõ határnap az adott NEPCs-re napokban meghatározott felsõ határérték, amely a rehabilitáció kezdõ

idõpontjából kezdõdõen, a hivatalos munkarend szerinti kezelési szünetnek minõsülõ napok figyelembevétele nélkül

kerül meghatározásra.

(7) A maximális kezelési napok száma a NEPCs-re meghatározott felsõ határnapon belül elvégezhetõ kezelési napok

maximális száma.
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9/F. § (1) Minden NEPCs-en belül meg kell különböztetni a normál, a rövid, és a hosszú ellátási eseteket az alábbiak

szerint:

a) normál ellátási esetnek minõsül az ellátás, ha a rehabilitáció idõtartama az adott NEPCs-re a 18. számú mellékletben

megállapított alsó és felsõ határnap között van, és ezen belül a kezelési napok száma nem haladta meg az ellátásra

meghatározott maximális kezelési napok számát;

b) rövid idõtartamban végzett ellátásnak minõsül az ellátás, ha a kezelési napok száma nem érte el az alsó határnapot;

c) hosszú ellátásnak minõsül az ellátás, ha a rehabilitáció idõtartama a rehabilitáció kezdõ napjától számítva

meghaladta a felsõ kezelési határnapot.

(2) A felsõ kezelési határnapon felül teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás kezelési napjaira

a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást nyújtó szolgáltató részére finanszírozási napi díj elszámolása

nem történhet, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett ellátásokat.

(3) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismétlésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelõs

miniszter rendeletében meghatározott szabálytól eltérõen, az OEP

a) legfeljebb a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás felsõ határnapját követõ 10. napig benyújtott

kérelem esetén, és

b) az OEP ellenõrzõ fõorvosának jóváhagyása alapján

az ellátást legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb a NEPCs-re meghatározott maximális kezelési nappal és felsõ

határnappal egyezõ idõtartamban meghosszabbíthatja, amennyiben az egészségbiztosításért felelõs miniszter

rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kategóriákban a NEPCs-re a 18. számú mellékletben meghatározott alap

finanszírozási napi díj számolható el az alábbiak szerint:

a) teljes ellátás esetén a teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra

a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el,

b) rövid idõtartamban teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra

a finanszírozási napi díj 70%-a számolható el,

c) a (3) bekezdés szerint engedélyezett, felsõ határnapot meghaladóan teljesített rehabilitációs ellátási program

szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el.

(5) Az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében elõírt ismételhetõségi határidõ elõtt elkezdett újabb

rehabilitációs program kezelési napjaira finanszírozás nem fizethetõ.

(6) Az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében elõírt ismétlési számot meghaladóan végzett

rehabilitációs programra finanszírozás nem fizethetõ.”

3. § Az R. az 1. melléklet szerinti 18. számú melléklettel egészül ki.

4. § Az R. 7. § (6) bekezdésében az „illetve kúraszerû ellátásokat” szövegrész helyébe az „illetve kúraszerû ellátásokat

– kivéve a (6a) bekezdés szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat –” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R. 7. § (5) bekezdése.

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

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelethez

„18. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokra vonatkozó Nappali Ellátási

Programcsoportok

** Fõcsoport: 01
Idegrendszeri megbetegedések

rehabilitációja
Alsó

határnap
Maximális

kezelési nap
Felsõ

határnap
Finanszírozási napi díj

súlyszáma

01R R011 Stroke elsõ rehabilitációja 15 50 75 0,05000

01R R012 Stroke ismételt rehabilitációja 15 25 40 0,04028

** Fõcsoport: 05
Kardiológiai megbetegedések

rehabilitációja
Alsó

határnap
Maximális

kezelési nap
Felsõ

határnap
Finanszírozási napi díj

súlyszáma

05R R161 AMI következtében kialakult
funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció

15 40 90 0,03896

05R R162 Szívizom revaszkularizációs
mûtét után észlelt funkciózavar/
fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció

15 40 90 0,03896

05R R163 Billentyûmûtét után észlelt
funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció

15 40 90 0,03896

05R R167 PM-ICD beültetés után észlelt
funkciózavar/fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció

10 20 60 0,03896

”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 22/2012. (I. 12.) KE határozata

államtitkári kinevezésrõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára Csizmadia Norbertet 2012. január 10-ei hatállyal

a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2012. január 10.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. január 10.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/00178/2012.

A miniszterelnök 3/2012. (I. 12.) ME határozata

helyettes államtitkár felmentésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 51. §-a alapján, a nemzetgazdasági miniszter

javaslatára

Csizmadia Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségébõl

– 2012. január 9-ei hatállyal, más fontos megbízatására tekintettel –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 1/2012. (I. 12.) KüM határozata

a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetésérõl szóló

156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak, valamint 5. § (2) bekezdésének hatálybalépésérõl

A 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2010. évi 69. számában kihirdetett, a Közép-Európai Felsõoktatási

Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) 10. cikkének (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

(1) Ez az Egyezmény a megerõsítõ okiratot letétbe helyezõ aláíró államok tekintetében 2011. május 1-jén lép hatályba.

Ha eddig az idõpontig háromnál kevesebb megerõsítõ okiratot helyeznek letétbe, akkor az Egyezmény a harmadik

megerõsítõ okirat letétbe helyezését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba. Az Egyezmény a hatálybalépés

napjától számított hét évig marad hatályban.

(2) Ez az Egyezmény a megerõsítõ okirat letétbe helyezésének napját követõ hónap elsõ napján lép hatályba azon aláíró

államok vonatkozásában, amelyek megerõsítõ okiratukat a jelen Egyezménynek a 10. cikk (1) bekezdése szerinti

hatálybalépését követõen helyezik csak letétbe.

Az okirat letétbe helyezésének idõpontja: 2011. december 15.

A szerzõdés hatálybalépésének idõpontja: 2012. január 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom,

hogy a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetésérõl szóló 156/2010.

(V. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai, valamint 5. § (2) bekezdése 2012. január 1-én, azaz kettõezer-tizenkettõ január elsején

léptek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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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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