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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelete
az egyes PSZÁF rendeletek módosításáról

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. § Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában

vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta

Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó

adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: R.)

4. § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe, valamint a pénzforgalmi intézmény és

magyarországi fióktelepe

a) a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig,

b) a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendõ negyedéves adatszolgáltatási

jelentés részeként, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,

c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második

negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.”

2. § (1) Az R. 1. melléklet Összefoglaló tábla helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 1. melléklete a PIVDN táblát követõen, a 2. mellékletben meghatározott PIFVDN táblával egészül ki.

(3) Az R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Az egészség- és önsegélyezõ pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet

1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdésében az „– a PEKMI kivételével –” szövegrész.

5. § (1) Nem lép hatályba az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió

másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel

rendelkezõ elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint

a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére

szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról

szóló 3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelet

a) 3. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. mellékletének az R. 1. melléklet Összefoglaló tábláját megállapító rendelkezése,

c) 2. melléklete.

(2) Nem lép hatályba az egészség- és önsegélyezõ pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 21/2011. (X. 20.)

PSZÁF rendelet módosításáról szóló 18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete.
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(3) Nem lép hatályba az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF

rendelet módosításáról szóló 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 1. mellékletének az önkéntes nyugdíjpénztárak

adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet 1. melléklet 74G számú tábláját megállapító

rendelkezése.

(4) Nem lép hatályba a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet módosításáról

szóló 24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 1. mellékletének a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló

23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet 1. melléklet 42A20 számú tábláját megállapító rendelkezése.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–4. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelethez
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    ”

Adatszolgáltatásra 
kötelezettek

Vonatkozási 
idő

Beküldési 
gyakoriság

Beküldési határidő 
(munkanapok száma a 

vonatkozási időhöz 
viszonyítva, illetve dátum)

a b c d

001 83NA Pénzforgalmi intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE PI MN PEE 3

002 83ENA
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK
KEZELÉSE

E MN PEE 3

003 83PNA 
Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) -
ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

PEKMI MN PEE 3

004 83NB 
ELKÜLÖNÍTETT LETÉTI SZÁMLÁN VAGY ALACSONY 
KOCKÁZATI SÚLYÚ ESZKÖZBEN ELHELYEZETT 
ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

E, PI, PEKMI MN PEE 3

005 83NA Pénzforgalmi intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE PI UMN H 5

006 83ENA
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK
KEZELÉSE

E UMN H 5

007 83PNA 
Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) -
ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

PEKMI UMN H 5

008 83NB 
ELKÜLÖNÍTETT LETÉTI SZÁMLÁN VAGY ALACSONY 
KOCKÁZATI SÚLYÚ ESZKÖZBEN ELHELYEZETT 
ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

E, PI, PEKMI UMN H 5

009 81A MÉRLEG – ESZKÖZÖK E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20
010 81B MÉRLEG – FORRÁSOK E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20
011 81C MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20
012 82A EREDMÉNYKIMUTATÁS E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20
013 84A SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA E, PI NÉ NÉ 20
014 84B TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉS E, PI NÉ NÉ 20
015 85A MINŐSÍTETT KÖVETELÉSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20

016 86A 
PÉNZMOSÁSSAL ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ADATOK

E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20

017 86BA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20
018 86BB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20
019 87A RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ 20
020 PIVDN FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA E, PI NÉ NÉ 20

021 PIFVDN Fióktelep - FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA F NÉ NÉ 20

022 81A MÉRLEG – ESZKÖZÖK E, PI, F, PEKMI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

023 81B MÉRLEG – FORRÁSOK E, PI, F, PEKMI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

024 81C MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK E, PI, F, PEKMI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

025 82A EREDMÉNYKIMUTATÁS E, PI, F, PEKMI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

026 84A SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA E, PI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

027 84B TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉS E, PI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

028 85A MINŐSÍTETT KÖVETELÉSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA E, PI, F, PEKMI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

029 87A RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ E, PI, F, PEKMI ÉA É

előző éves beszámoló 
elfogadását követő 15. 
munkanap, legkésőbb 

május 31. 

030 PIAD  FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA E, PI, F É É tárgyév január 31.

031 KTAPI1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK E, PI, F, PEKMI J É 20
032 KTAPI2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK E, PI, F, PEKMI J É 20
033 KTAPI3 TULAJDONOS ADATAI E, PI, F, PEKMI J É 20
034 KTAPI4 MINŐSÍTETT BEFOLYÁS E, PI, F, PEKMI J É 20

Előkészített napi jelentés 

Napi jelentés

Negyedéves jelentés

Éves auditált jelentés

Éves jelentés  

Törzsadat jelentés (évente egyszer)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Sorszám Táblakód Tábla neve
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035 KTAPI5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI E, PI, F, PEKMI J É 20
036 KTAPI6 KISZERVEZÉS ADATOK E, PI, F, PEKMI J É 20

037 KTAPI1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK E, PI, F, PEKMI VN V 15
038 KTAPI2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK E, PI, F, PEKMI VN V 15
039 KTAPI3 TULAJDONOS ADATAI E, PI, F, PEKMI VN V 15
040 KTAPI4 MINŐSÍTETT BEFOLYÁS E, PI, F, PEKMI VN V 15
041 KTAPI5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI E, PI, F, PEKMI VN V 15
042 KTAPI6 KISZERVEZÉS ADATOK E, PI, F, PEKMI VN V 15

Rövid név Felügyeleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő 
mellékletek megnevezése

Adatszolgáltatásra 
kötelezettek

Vonatkozási 
idő

Beküldési 
gyakoriság

Beküldési határidő 

043 szovjel Rendszeres negyedéves beszámoló E, PI, F, PEKMI NÉ NÉ, É
Negyedéves és Éves 
auditált jelentéssel 

egyidejűleg

044 merleg Éves beszámoló – mérleg E, PI, F, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

045 erkim Éves beszámoló – eredménykimutatás E, PI, F, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

046 cashflow Éves beszámoló – cash-flow E, PI, F, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

047 kiegmell Éves beszámoló – kiegészítő melléklet E, PI, F, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

048 konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés E, PI, F, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

049 kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv E, PI, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

050 erfeloszt
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó 
határozat

E, PI, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

051 uzljel Üzleti jelentés E, PI, F, PEKMI ÉA É Éves auditált 
jelentéssel egyidejűleg

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény E
Pénzforgalmi intézmény PI
Postai Elszámoló Központot működtető intézmény PEKMI
Fióktelep F

Munkanap MN
Hónap utolsó munkanapja UMN
Negyedév vége NÉ
Év vége (auditált) ÉA
Június 30-ra vonatkozó J
Változás napja VN

Havi H
Negyedéves NÉ
Éves É
PSZÁF egyedi elrendelése szerint PEE
Változás esetén V ”

Törzsadat jelentés (eseti) 

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adatszolgáltatásra 
kötelezettek

Vonatkozási idő

Beküldési gyakoriság
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"Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve:
  

Adatszolgáltató törzsszáma:

 Érték Mód.
1 2
a z

Tárgynegyedévi változó díj
001 PIFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 PIFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg

003 PIFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - 
mérlegfőösszeg után

004 PIFVDN04
Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen 
(PIFVDN03 - PIFVDN11)

Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
005 PIFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 PIFVDN06
Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált 
adatok alapján*

007 PIFVDN07
Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - 
auditált adatok alapján*

008 PIFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*

009 PIFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 
(PIFVDN08 - PIFVDN07)*

010 PIFVDN10
Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti 
változó díj (PIFVDN101 + PIFVDN102)*

011 PIFVDN101
    Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett 
felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*

012 PIFVDN102
    Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti 
változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre 
vonatkozó korrekció nélkül)*

013 PIFVDN11
Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció 
összesen (túlfizetés + / hiány -) 
(PIFVDN102 - PIFVDN07)*

Tilos "
Jelmagyarázat

PIFVDN
Fióktelep - Felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



3. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelethez

„2. melléklet a 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

I. RÉSZ  
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
 
1. A jelentés tartalma  
 
A rendszeres felügyeleti ellen rzés érdekében az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és 
magyarországi fióktelepe, illetve a pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, 
továbbá a PEKMI e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentéseket készíti. A fióktelep 
és a PEKMI az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a pénzforgalmi intézmény részére 
el írt, e rendelet 4. § (3) - (5) bekezdéseiben foglalt kivételek figyelembevételével készített 
jelentések (táblák) benyújtásával teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.  
 
Az adatszolgáltató az 1. melléklet összefoglaló táblájában meghatározott vonatkozási id re 
készített jelentéseket a megjelölt gyakoriság és határid  figyelembevételével köteles a 
Felügyelet részére teljesíteni. 
 
 
2. Az adatszolgáltatás formai követelményei  
 
Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, a fióktelep és a PEKMI 
az 1. melléklet Összefoglaló táblájában felsorolt napi, el készített napi, negyedéves, éves 
auditált, éves és eseti jelentési kötelezettségének ugyanazon jelzéssel ellátott táblák 
kitöltésével tesz eleget. Ez alól kivétel az Ügyfélpénz kezelése cím  tábla, amely kódja a 
pénzforgalmi intézmény esetében 83NA, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetében 
83ENA és a PEKMI esetében 83PNA. 
 

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell 
teljesíteni. Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküld  
Program (KAP) Felhasználói kézikönyve tartalmazza részletesen. 
A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.  
 
A táblák szöveges mez ibe történ  adatbevitelkor vessz  karakter nem használható.  
Az adatszolgáltatást elektronikus úton, a Felügyelet KAP rendszerén keresztül elektronikus 
formában, min sített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell teljesíteni.  
 
Az adatszolgáltató a feltöltött küldeményr l beérkezési id pontját, érkeztetési számát és a 
küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.  
A Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról - a feltöltött küldemény 
jogosultsági, tartalmi és technikai ellen rzésének eredménye függvényében- a beküldést l 
számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás 
adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén 
„feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató. 
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Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató 
elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben 
„feldolgozott” státuszt kapott. 
 
A nemleges adattartalmú táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére oly módon, hogy ezen 
táblák els  sorát fel kell tölteni „0” (nulla) értékkel. 
 
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az intézmény adatszolgáltatása javításra szorul (pl. téves 
adatközlés), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételét követ  2 munkanapon belül a 
Felügyelet részére meg kell küldeni. 
 
Ha az adatszolgáltató önellen rzési vagy bels  ellen rzési stb. tevékenysége folytán derül ki, 
hogy a számviteli politikában meghatározott jelent s mérték  eltérés mutatkozik, és a 
nyilvántartása alapján szolgáltatott adatok korrekcióra szorulnak, akkor a módosítást 
visszamen leg attól az id szaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra 
szorul. A hiba feltárásától számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést 
beküldeni, minden olyan id szakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint. A 
hibafeltárásra vonatkozó jegyz könyvet, dokumentumot postai úton a Felügyelet részére meg 
kell küldeni.  
 
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidej leg tájékoztatja a Felügyeletet 
ellátó szakf osztályt a módosításról és annak indokairól. 
 
A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegz  sorokat 
is) a „Mód” oszlopban, ,,M”-mel kell megjelölni és a teljes jelentést (a nem módosított és 
nemleges táblákat is) ismételten meg kell küldeni. Amennyiben a változás – hibás adatközlés 
miatt – a törzsadat táblát érinti, abban az esetben is a teljes jelentést ismételten be kell 
küldeni.  
 
A jelentésekben az adatokat ezer forintban és egész számra kerekítve kell szerepeltetni.  
A súlyozott, és a szorzott értékek kiszámításánál – a kerekítés általános szabálya szerint – a 
kapott értékeket 0,5-t l felfelé (0,49-t l lefelé) kell kerekíteni.  
 
A felügyeleti jelentéssel egyidej leg az elektronikus úton,  „pdf” formátumban kötelez en 
beküldend  file-okat az alábbi általános formai el írások figyelembe vételével kérjük 
beküldeni:   

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

- a mellékelt file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf  
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának els  nyolc karaktere.  
A vonatkozás vége a vonatkozó beszámolási id szak záró napja, azaz a mérleg fordulónapja: 
„20111231”. 
A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldend  alábbi dokumentumok rövid 
megnevezését tartalmazza az alábbiak szerint:  
 

Megnevezés Rövid név 
Rendszeres negyedéves beszámoló  szovjel 
Éves beszámoló – mérleg  merleg 
Éves beszámoló – eredménykimutatás  erkim 
Éves beszámoló – cash-flow cashflow 
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Éves beszámoló – kiegészít  melléklet  kiegmell 
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  konyvzar 
Közgy lési határozat vagy jegyz könyv kozgyhat 
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó 
határozat  

erfeloszt 

Üzleti jelentés  uzljel 
 
A fentiekben foglaltak szerint például az éves beszámoló mellékletét képez  kiegészít  
melléklet azonosítója xxxxxxxx_20111231_kiegmell. 
 
 
3. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei  
 
Az adatszolgáltató az üzletszer  tevékenységre vonatkozó nyilvántartásait a Hpt. 131. § 
el írása szerint magyar nyelven – a magyar számvitelre vonatkozó jogszabályok el írásainak 
betartásával – a felügyeleti és jegybanki ellen rzésre is alkalmas módon köteles vezetni.  
 
Az adatszolgáltatónak – az egyes pénz- és t kepiaci szolgáltatásokat is végz  egyéb 
vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pszkr.) 6. § (1) bekezdése szerint 
–- a bels  számviteli rendjét úgy kell kialakítania, hogy annak adataiból a Felügyelet év 
közben is kielégíthesse információs igényét. Ennek keretében els dlegesen biztosítani kell, 
hogy a Hpt. szerinti rendelkezésre álló szavatoló t ke levezetésénél, valamint a szavatoló t ke 
Hpt.-ben meghatározott minimális szintjének megállapításánál figyelembe vett források és 
eszközök értéke a számviteli nyilvántartásokból bármikor megállapítható legyen. 
  
Az adatszolgáltató a megfelel  f könyvi számlák bontásával vagy az analitikus 
nyilvántartások részletezésével köteles biztosítani, hogy az elektronikuspénz-kibocsátási 
tevékenységb l és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, a pénzforgalmi szolgáltatásból és a 
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, valamint az egyéb, más üzleti tevékenységekb l 
származó eszközei, kötelezettségei, bevételei, költségei és ráfordításai elkülönítetten 
megállapíthatók legyenek.  
 
Egyes adatszolgáltatások (pl. a mérleg minden sora) forint, deviza, valamint összesen 
oszlopokat tartalmaznak. A külföldi pénznemben fennálló (valuta vagy deviza) követelések, 
és kötelezettségek forintra átszámított összegét kell a devizaoszlopban szerepeltetni. A 
valutakészletek, valamint a külföldi pénznemre szóló követelések és kötelezettségek forintra 
történ  átszámítását a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon kell 
elvégezni, amelyet a számviteli politikában is rögzíteni kell.  
 
 
4. Az adatszolgáltatás határideje  
 
Nem auditált jelentések: 
  
El készített napi jelentés 
 
Az el készített napi jelentés lényege, hogy az adatszolgáltató napi gyakorisággal elkészíti az 
adatszolgáltatási rendeletben el írt tartalmú jelentést és a e rendeletben 3. § (3)-(4) bekezdése 
szerint biztosítja annak elérhet ségét. A jelentést csak akkor kell megküldenie a Felügyelet 
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részére, ha a Felügyelet egyedi felhívásban azt elrendeli. Az egyedi felhívás tartalmazza az 
el készített jelentés szolgáltatásának kezd  napját (határidejét) és id tartamát.  
 
Napi jelentés  
Az e rendeletben szerepl  83NA, 83ENA, 83PNA és 83NB táblákat a tárgyhó utolsó 
munkanapjára vonatkozóan a munkanap vonatkozási dátumával (lásd Fogalmak) kell 
elkészíteni és a Felügyelet részére beküldeni az arra kötelezett adatszolgáltatónak.  
 
Negyedéves jelentés  
 
Az adatszolgáltató a 81-87. táblákat – a 83NA, 83ENA, 83PNA és a 83NB kivételével – 
negyedévente köteles a Felügyelet részére elektronikus úton a beszámolás napját követ  
hónap 20. munkanapjáig megküldeni. A IV. negyedévi jelentés el zetes év végi nem auditált 
jelentésnek tekintend , amelyben az eredmény kiszámításánál az adóel leg helyett a tényleges 
pénzügyi helyzetnek megfelel  adófizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. A felügyeleti 
változó díj bevallást (PIVDN, PIFVDN) a Felügyeletnek küldend  negyedéves 
adatszolgáltatással egyidej leg, annak részeként kell benyújtani a Felügyelet részére. 
  
Auditált jelentés  
 
Az auditált jelentés lényegében megegyezik a negyedéves jelentés tábláival, de nem 
tartalmazza a 86A, 86BA, a 86BB, PIVDN és PIFVDN táblákat. Az éves auditált jelentés 
alapja a könyvvizsgáló által hitelesített, az adatszolgáltató arra jogosult döntéshozó szerve 
által (pl. közgy lés, taggy lés, fióktelep központjának közgy lése vagy taggy lése, tulajdonosi 
határozat) elfogadott éves beszámoló. 
 
Az adatszolgáltatónak az e rendelet 3. § (3) és (4) bekezdésben el írt dokumentumokat az 
éves auditált jelentés tábláival egyidej leg kell a Felügyelet részére elektronikus úton 
megküldeni.  
 
Éves jelentés  
 
A felügyeleti díj fizetésére kötelezett adatszolgáltató – a jogszabályi el írások szerint – a 
felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyévre el re nyújtja be és fizeti meg 
a Felügyelet részére, ha a naptári év els  napján engedéllyel rendelkezik, illetve a Felügyelet 
nyilvántartásában szerepel.  
 
Törzsadat jelentés (éves) 
 
Az adatszolgáltató a tárgyév június 30-i állapotot tükröz  törzsadatairól szóló jelentést évente, 
a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidej leg, negyedéves 
gyakorisággal teljes kör en köteles a Felügyelet részére megküldeni. A jelentés 
vonatkozásában törzsadat alatt értjük az intézményi alapadatokra, a vezet  állású személyekre 
[(a Hpt. 2. számú melléklet III. fejezet 25. f) és h) pontja alapján a pénzforgalmi szolgáltatási 
üzletág irányításáért felel s személy és valamennyi helyettese, és az elektronikuspénz-
kibocsátás szolgáltatási üzletág irányításáért felel s személy és valamennyi helyettese], a 
tulajdonosokra, a min sített befolyással rendelkez  személyekre, a könyvvizsgálóra, valamint 
a kiszervezésre vonatkozó adatokat.   
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Eseti jelentés 
 
Ha a Felügyelet olyan esemény bekövetkezése esetén ír el  adatszolgáltatást, amelynek 
id pontja, gyakorisága el re nem határozható meg, az adatszolgáltató eseti jelentésben tud 
eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. 
A törzsadatokban bekövetkez  változásokról a R. 4. § (2) bekezdése szerinti eseti jelentést 
kell küldeni a Felügyelet részére.  
 
5. Rövidítések  

A kitöltési útmutatóban használt kifejezéseket – külön magyarázat hiányában – a számvitelr l 
szóló jogszabályoknak [a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény, az egyes pénz- és t kepiaci 
szolgáltatásokat is végz  egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet, a hitelintézetek 
és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet], valamint a pénzforgalmi 
jogszabályoknak [a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, a 
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet] megfelel en kell 
érteni. Az el bbi jogszabályok mellett a PEKMI vonatkozásában a postáról szóló 2003. évi 
CI. törvény és a postai szolgáltatások ellátásáról és min ségi követelményeir l szóló 79/2004. 
(IV.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.   

Az alábbiakban közölt rövidítések az adatszolgáltatásra vonatkozó táblázatokra, valamint a 
kitöltési útmutatóra érvényesek.  
 
ÁÉKBV: Átruházható Értékpapírokkal foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozások 
EU: Európai Unió 
EU tag: az Európai Unió tagállama 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségr l szóló 
megállapodásban részes más állam. 
Fgytv.: a fogyasztóvédelemr l szóló 1997. évi CLV. törvény  
GIRO: a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. – a Felügyelet által történt bejegyzés és 
engedélyezés, valamint az egységes szektorbontás alapján – a Pénzügyi kiegészít  
tevékenységet végz k szektorán belül pénzügyi vállalkozásnak min sül.  
Gt.: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
Hitkr: a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
Hpt.: a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény  
KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer 
Kkr.: a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam 
kockázat és a nagykockázatok fedezetéhez szükséges t kekövetelmény megállapításának 
szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 
24.) Korm. rendelet  
MNB: Magyar Nemzeti Bank  
Pft.: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény  
Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete  
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SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, nemzetközi 
pénzügyi üzenetközvetít  rendszer. 
Szmt.: a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény  
TEÁOR: Tevékenységek Ágazati Osztályozási Rendszere  
Tpt.: t kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  
VIBER: Valós Idej  Bruttó Elszámolási Rendszer, amelyet az MNB m ködtet. 
 
6. Fogalmak  
 
Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra vonatkozó táblázatokra, valamint a 
kitöltési útmutatóra érvényesek.  
 
Alapvet  kölcsönt ke: a Hpt. 5. számú melléklet 11. pontjában meghatározott kölcsön.  
Alárendelt kölcsönt ke: a Hpt. 5. számú melléklet 19. pontjában meghatározott kölcsön.  
Államkötvény: az állampapírok [Tpt. 5. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
értékpapírok] közül a magyar állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 
a kincstárjegyek kivételével. 
Átvezetési számla: a pénzeszközökkel kapcsolatos számlák egymás közötti forgalmában az 
ellenszámla helyettesít je.   
Befizetett jegyzett t ke: a Hpt. 5. számú melléklet 6. pontjában meghatározott feltételekkel 
rendelkez  szavatoló t ke elem (lásd: vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett t ke) 
Bruttó érték: a bekerülési, beszerzési, nyilvántartási, szerz dés szerinti – értékvesztésekkel, 
céltartalékkal, értékcsökkenési leírással stb. nem csökkentett, értékelési különbözettel nem 
módosított – érték. A mérlegen kívüli tételek esetében a nyilvántartási (szerz dés szerinti) 
érték.  
Egyéb kiegészít  tevékenység: a Hpt. 6/A. § (4) bekezdésében és a Hpt. 6/C. § (4) 
bekezdésében felsorolt tevékenységek.  
Egyéb üzleti tevékenység: az elektronikuspénz-kibocsátó, és a pénzforgalmi intézmény 
m ködési és tevékenységi engedélyében szerepl , az elektronikuspénz-kibocsátási és a 
pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységen (és a két szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi 
szolgáltatáson) kívüli egyéb, a Felügyelet tevékenységi engedélyével és engedély nélkül 
végezhet , nem pénzügyi szolgáltatás. 
Elektronikus pénz: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 5.2. pontja szerinti fizetési eszköz.   
Elektronikuspénz-kibocsátáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás: a Hpt. 6/C. § (4) 
bekezdésében foglalt, az illetékes hatóság engedélyével végzett kiegészít  pénzügyi 
szolgáltatás, és az elektronikuspénz-kibocsátáshoz szorosan kapcsolódó egyéb kiegészít  
szolgáltatások, továbbá a 6/D. §-ban foglalt korlátozásokkal végzett hitel- és pénzkölcsön 
nyújtási tevékenység.  
Elektronikuspénz-számla: az a számla, amelyr l az elektronikus pénz birtokosa az 
elektronikus pénzhez hozzáfér, függetlenül attól, hogy azt a birtokában lév  fizetési eszközön 
tartja, vagy egy távoli szerveren tárolnak. 
Elkülönített letéti számlán elhelyezett ügyfélpénz: pénzforgalmi intézmény esetén a Hpt. 
87/L. § (3) bekezdés a) pontja szerint letéti számlán elhelyezett, átvételt követ  munkanap 
végéig fizetési m velet végrehajtására fel nem használt pénzeszköz. elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény esetén a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) pontja szerint az elektronikuspénz 
kibocsátása ellenében átvett pénzeszköz.  
Értékpapír-kölcsönzés: a Tpt. 4. § (1) bekezdés 44. pont szerinti fogalom.  
Fizetési m velet: Pft. 2. § 7. pontjában meghatározott ügylet.  
Fizetési számla: a Pft. 2. § 8. pontjában meghatározott számla.  
Járulékos kölcsönt ke: a Hpt. 5. számú melléklet 18. pontjában meghatározott kölcsön.  



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 179. szám 36783

 
 
Jegybanki kötvény: jegybank által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít  értékpapír.  
Hátrasorolt kötelezettség: az Szmt. 42. § (4) bekezdésében foglalt kölcsön, és hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír.  
Hitelintézet: Hpt. 5. § (3) bekezdésében meghatározott pénzügyi intézmények. A 
felszámolás, vagy végelszámolás alatt lév  hitelintézeteket azonban a nem pénzügyi 
vállalatok közé kell átsorolni.  
Hitel- és pénzkölcsön nyújtása: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10. pontjában felsorolt 
tevékenység. Pénzforgalmi intézményeknél a Hpt. 6/B. §-ában, az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézményeknél a Hpt. 6/D. §-ában foglalt korlátozással. 
Készpénz helyettesít  fizetési eszköz: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 5.1. pontjában 
meghatározott eszköz. Kivételt képez ez alól az eredménykimutatás tábla (82A), ahol az 
elektronikuspénzt nem kell készpénz-helyettesít  fizetési eszköznek tekinteni. 
Kincstárjegy: az állam által kibocsátott, rövid lejáratú, névre szóló, hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír.  
Készpénzforgalmi tranzakciók: fizetési számla terhére vagy javára, valamint a fizetési 
számla használata nélküli az adatszolgáltató pénztárában vagy postai úton történ  kifizetés, 
vagy befizetés (készpénzfizetésre szóló csekk nélkül) 
Kötvény: hitelviszonyt megtestesít  értékpapír.  
Hitelkeret: a hitelez  és az adós között írásban - pénzforgalmi intézménynél a Hpt. 6/B §-
ának, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél a Hpt. 6/D §-ának figyelembe vételével - 
létesített hitelszerz dés alapján meghatározott pénzösszeg rendelkezésre tartása az adós 
részére, amelynek terhére az adatszolgáltató – meghatározott szerz dési feltételek megléte 
esetén – kölcsönszerz dés megkötésére, vagy egyéb hitelm velet végzésére köteles.  
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 57. pontja szerinti 
értékpapír.  
Jegyzett t ke: az Szmt. 35. § (3) bekezdése szerint meghatározott t ke.  
Kapcsolt vállalkozás: az Szmt. 3. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott vállalkozás. 
Lejárat szerinti bontás: A felügyeleti mérlegben szerepl  tételeket az Szmt. vonatkozó 
el írásainak megfelel en a hátralév  lejárat szerinti bontásban kell szerepeltetni. 
Letéti szolgáltatás (pénzletét kezelés): Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 6. pontjában leírt 
tevékenység.  
Nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet: az Szmt. 3. § (8) bekezdés 11. b) pontjában 
meghatározott ügylet.  
Nettó érték: az Szmt. által meghatározott, értékvesztéssel [és a számviteli el írás szerint 
értékcsökkenéssel, céltartalékkal[ csökkentett, és értékelési különbözettel módosított érték.  
Opciós ügyletek: a Tpt. szerint meghatározott vételi opció és/vagy eladási opció 
Pénzeszközök: az Szmt. 31. § szerint a készpénz, az elektronikus pénzeszköz és a csekkek, 
továbbá a bankbetétek.  
Pénzforgalmi közvetít : a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12.3. pontjában meghatározott 
tevékenységet végz  közvetít  [Hpt. 6/E. (1) bekezdés ac) pontja szerint]  
Pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott 
tevékenység.  
Pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás: a Hpt. 6/A. § (3)-(4) 
bekezdésében foglalt, az illetékes hatóság engedélyével végzett pénzügyi és kiegészít  
pénzügyi szolgáltatás, és a pénzfogalmi szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó egyéb 
kiegészít  szolgáltatások, továbbá a 6/B. §-ban foglalt korlátozásokkal végzett hitel- és 
pénzkölcsön nyújtási tevékenység.  
Részvénnyé átváltoztatható kötvény: a Gt. 194. § (1) bekezdése szerint a részvénytársaság 
által kibocsátott névre szóló kötvény, amely a kötvényes kérésére törzsrészvénnyé kell 
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átalakítani. A szavatoló t kében történ  beszámíthatóságát a Hpt. 5. számú melléklet 21. 
pontja szabályozza. 
Szavatoló t ke: a Hpt. 5. sz. melléklete szerinti számított t ke. 
Szállításos, sajátos szállításos és óvadéki repó ügylet: a repó és fordított repó ügyleteknek 
az Szmt. 3. § (8) bekezdésében meghatározott típusai.  
Tárgynap, T nap, T+x nap: a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB 
rendelet szerint értelmezend  fogalmak, ahol 

 a tárgynap (T) alatt a munkanapon belül annak kezd  id pontja és a fizetési 
megbízásnak a teljesítési határid k számítása szempontjából irányadó átvételére 
meghatározott végs  benyújtási határid  közötti id szakot kell érteni. A munkanap 
záró id pontját és ezen belül a végs  benyújtási határid t a pénzforgalmi szolgáltató 
pénzforgalmi szolgáltatás típusonként (ezen belül fizetési módonként, pénznemenként, 
stb.) eltér en határozhatja meg. A munkanapon belül az adott pénzforgalmi 
szolgáltatás típusra vonatkozó végs  benyújtási határid t követ en beérkezett fizetési 
megbízást a következ  munkanap kezd  id pontjában átvettnek kell tekinteni. 

 A (T + x) képlet formájában kifejezett teljesítési határid  a tárgynapot (T) követ  x-
edik munkanapot jelenti. Egy vagy többdevizás devizautalások esetén nem min sül 
munkanapnak az a nap, amelyen a konverzióval érintett bármelyik deviza piaca zárva 
van. 

Ügyfelek tulajdonát képez  pénzeszköz: az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységgel és 
a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggésben az adatszolgáltató birtokába került, az ügyfelek 
tulajdonát képez  pénzeszköz.  
Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett t ke: a Hpt. 5. számú melléklet 7. pontjában 
meghatározott feltételekkel rendelkez  szavatoló t ke elem.      
Vonatkozási id pont (másképpen beszámolási id pont): az az id pont, amelyre 
vonatkozóan az adatszolgáltató adatot szolgáltat.  
 
 
7. A Felügyeleti mérleg és a kapcsolódó jelentések kitöltésének általános el írásai 
 
A Felügyeleti mérleg az Szmt. 1. számú mellékletét képez  mérleg felépítését követi, annak 
kitöltésekor els dlegesen az Szmt. vagy a Pszkr. el írásait kell figyelembe venni. Az egyes 
mérlegsorok további bontása a Felügyelet információs igényének kielégítését szolgálja. 
 
A felügyeleti mérlegben szerepl  eszköz és forrástételeket (követeléseket, kötelezettségeket) a 
Szmt. vonatkozó el írásainak megfelel en mindig a hátralév  lejárat szerint kell szerepeltetni. 
 
Az adatok tartalmára, értékelésére stb. vonatkozóan – egyéb el írások hiányában – az Szmt-
ben és a Pszkr.-ben el írtak az irányadóak.  
 
A Felügyeleti mérlegben és kapcsolódó jelentésekben jelentett állományoknak meg kell 
egyezniük a f könyvi kimutatás tárgynegyedév végén fennálló állományaival.  
 
A deviza- és valutakészletek, valamint külföldi pénznemre szóló követelések és 
kötelezettségek tárgynegyedév végi állományát év közben a számviteli politika keretében 
meghatározott devizaárfolyamon forintra átszámított értéken kell közölni. 
 
Az el készített napi jelentés és a havi rendszerességgel beküldend  napi jelentés 83NA, 
83ENA, 83PNA, valamint 83NB tábláiban szerepl , külföldi pénznemre szóló állományi és 
forgalmi adatokat a tárgynapra érvényes a számviteli politika keretében meghatározott 
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devizaárfolyam forintra átszámított értéken kell közölni. Ha az adatszolgáltató napi 
devizaátértékelést nem végez, a tárgyhónapot követ  hónap napi el készített és napi 
jelentéseinek devizaértékeit az el z  hó végi árfolyam alkalmazásával kell forintra 
átszámítani.  
 
Az adatszolgáltatónak a felügyeleti mérleg és kapcsolódó jelentéseiben - a Pszkr. 6. § (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelel en – a megfelel  f könyvi számlák bontásával vagy az 
analitikus nyilvántartások részletezésével biztosítani kell, hogy az elektronikuspénz-
kibocsátásból, a pénzforgalmi szolgáltatásból, és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, 
valamint az egyéb, más tevékenységb l származó eszközei és kötelezettségei, bevételei, 
költségei és ráfordításai elkülönítetten megállapíthatók legyenek. 
 
A PEKMI esetében, ha a mérleg és az eredménykimutatás pénzforgalmi szolgáltatásokra és 
egyéb tevékenységekre vonatkozó megosztási eljáráshoz az éves auditált tényadat, mint 
vetítési alap nem áll rendelkezésre, a Felügyelet a csúsztatott negyedéves vetítési alap 
módszerét ajánlja. 
 
A tevékenységi bontást követ en az eszközök és források értékét külön be kell mutatni forint 
[a), d), g) oszlop], deviza [b), e), h) oszlop] és összesen [c), f), i) oszlop] megbontásban. Az 
adatszolgáltató teljes eszköz és forrás állományát az Összesen oszlopokban, azaz a j), k) és l) 
oszlopban kell bemutatni forint-deviza-összesen megbontásban.  
 
A Felügyeleti mérleg eszköz-, vagy forrásoldalán az Szmt. el írásai alapján negatív 
összegként szerepeltetend  állományokat [eszköz oldali értékvesztések, értékhelyesbítések, 
eszköz oldali értékelési különbözetek, amennyiben a valós érték kisebb, mint a bekerülési 
érték, vagy forrás oldali be nem fizetett részvényt ke, stb.] negatív el jellel kell jelenteni.  
 
Amennyiben az adatszolgáltató – számviteli politikájában is rögzítetten – a valós érteken 
történ  értékelést alkalmazza, a számviteli szabályoknak megfelel en kell eljárni és a 
felügyeleti mérleg eszközoldalán a valós értékelés alá vont tételekhez kapcsolódó értékelési 
különbözet sorokon, forrás oldalán a kötelezettségek értékelési különbözete soron (81B34) 
kell feltüntetni.  
Az egyes eszköztételek értékesítéséhez kapcsolódó értékvesztés sorokon kell szerepeltetni a 
jogszabályban, és a számviteli politikában el írt esedékességkor megképzett értékvesztés 
állományokat.  
 
A pénzügyi eszközök nem valódi penziós ügylet keretében történ  átadását/átvételét – a 
számviteli el írásoknak megfelel en – tényleges eladásként vagy vételként kell kezelni a 
Felügyeleti mérlegben is, azaz összege kikerül a penzióba adó mérlegéb l és mérlegen kívüli 
tételként (a visszavásárlási kötelezettségek között) szerepel. A nem valódi penziós ügyletek 
szabályai szerint kerül elszámolásra a szállításos repóügylet is. 
 
8. A felügyeleti díj adatszolgáltatás kitöltésének általános el írásai  
 
A pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény és magyarországi fióktelepe a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyr l 
szóló határozat keltét l a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt 
dátumig köteles felügyeleti díj adatszolgáltatás teljesítésére.     
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Felügyeleti alapdíj bevallást köteles készíteni és a Felügyelet részére megküldeni minden a 
naptári év els  napján engedéllyel rendelkez  pénzforgalmi intézmény és magyarországi 
fióktelepe, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe.  
 
Amennyiben a tevékenységi engedély megadása, vagy visszavonása negyedév közben 
történik, a felügyeleti változó díj számítása a m ködés id tartamára id arányosítással 
történik.  
 
A tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a jelentési kötelezettséget, a 
felügyeleti díj összegét és esedékességét.  
 
A pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény és magyarországi fióktelepe annak szervezeti átalakulása (beolvadása, egyesülése) 
esetén az átalakulást (beolvadást, egyesülést) kimondó határozatban, végelszámolása esetén a 
végelszámolást kimondó határozatban megjelölt dátumig köteles az adatszolgáltatás 
teljesítésére.  
 
A felügyeleti díj (alapdíj és változó díj) számítása és bevallása ezer forintban történik. A 
díjfizetésre kötelezett akkor is köteles a bevallást benyújtani, ha az adott id szakban 
díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik. 
 
A felügyeleti díj pénzügyi teljesítése során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletér l 
szóló 2010. évi CLVIII. törvény 113. §-ában el írtak szerint kell eljárni. A felügyeleti díj 
megfizetése akkor tekintett határid re teljesítettnek, ha az a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott határid ig a Felügyelet számlájára megérkezett. 
 
A pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény és magyarországi fióktelepe valamennyi esetben köteles gondoskodni a jelentések 
és módosításaik nyilvántartásáról, továbbá a jelentéseket azok elkészítését követ  ötödik 
naptári év végéig köteles meg rizni, valamint biztosítani, hogy azok a Felügyelet számára 
mindenkor, ellen rizhet  módon rendelkezésre álljanak. A felügyeleti díj kiszámításának és 
megfizetésének alapbizonylatait, adatszolgáltatási hátterét a Felügyelet jogosult a helyszínen 
bármikor ellen rizni, vagy erre vonatkozó adatbekéréssel annak helyességér l meggy z dni. 
 
A felügyeleti díj számításáról szóló bevallás teljesítése nem érinti a felügyeleti díj 
esedékességét. A felügyeleti díj számításáról szóló bevallás késedelmes teljesítése nem érinti 
a felügyeleti díj esedékességét. A felügyeleti díj befizetése nem mentesít a felügyeleti díj 
számításáról szóló bevallás Felügyeletnek történ  benyújtása alól. 
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 II. RÉSZ  
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 
 

81A MÉRLEG – ESZKÖZÖK 
81B MÉRLEG –FORRÁSOK 
 
 
A jelentés célja 
Ezek a jelentések a Felügyeleti jelentések alapdokumentumát képezik, ezért úgy kell kitölteni, 
hogy lehet vé tegyék a beszámolás napjára vonatkozóan az adatszolgáltató m ködésének 
vizsgálatát, felügyeleti ellen rzését. A mérleg (eszközök, források) szerkezete és tartalma az 
Szmt. 1. számú melléklete, valamint Pszkr. el írásainak figyelembevételével készül.  
 
A jelentés kitöltése 
A Felügyeleti mérleg kitöltése során figyelembe kell venni a I. RÉSZ 7. pontjában 
meghatározott általános el írásokat.  
A Felügyeleti mérleg eszköz oldala szerkezetét tekintve három f  blokkra tagolódik: 
Befektetett eszközök, Forgóeszközök és Aktív id beli elhatárolások. 
Az Eszköz oldalon az eszköztételeket Nyilvántartási (bruttó) értéken kell szerepeltetni, az 
eszközöknek a könyvekben nyilvántartott bekerülési, beszerzési értékén.  
A számvitelileg elszámolható értékvesztés, értékcsökkenés értékeket az adott 
eszközcsoporthoz tartozó Értékcsökkenés, értékvesztés sorokban, kell feltüntetni.  
Ha a vállalkozás a valós értéken történ  értékelést alkalmazza, akkor az értékelési 
különbözetet az eszköztételhez tartozó Értékelési különbözet sorban kell szerepeltetni. Az 
immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a befektetési célú részvények, részesedések 
értékelése miatti értékhelyesbítés összegét külön sorokon kell bemutatni.  
 
81A1 Befektetett eszközök: 
Befektetett eszközként kell kimutatni mindazokat az eszközöket, amelynek az a rendeltetése, 
hogy a tevékenységet, a m ködést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. 
Ide kell sorolni az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, valamint a befektetett pénzügyi 
eszközöket. 
Az immateriális javak között a felügyeleti mérlegben – a vonatkozó számviteli el írásoknak 
megfelel en – kell kimutatni a nem anyagi eszközöket (a vagyoni érték  jogokat az 
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy 
cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott el legeket, valamint az immateriális javak 
értékhelyesbítését. (111-114-es sorok). 
 
81A111 Immateriális javak – vagyoni jogok 
Az immateriális javak között vagyoni érték  jogként azokat a megszerzett jogokat kell 
kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a 
használati jog, a vagyonkezel i jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, 
továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. 
81A112 Immateriális javak – szoftverek 
Ide kell besorolni a szerz i jogvédelemben részesül  szoftver termékeket. 
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81A113 Immateriális javak – egyéb  
A 81A111 és 112 sorokban nem nevesített minden más immateriális javak kimutatása ezen 
sorban történik. Például: immateriális javakra adott el legek, valamint az alapítás-átszervezés 
aktivált értékét is. 
 
81A12 Tárgyi eszközök  
E csoporton belül kell külön kimutatni az ingatlanok, m szaki berendezések, gépek, 
járm vek, valamint egyéb berendezések, felszerelések bruttó bekerülési értékét. 
                                                                                                                                                                 
Értékcsökkenések, értékhelyesbítések 
 
A 81A117 Immateriális javak értékcsökkenése sorban valamint a 81A127 Tárgyi eszközök 
értékcsökkenése sorban kell feltüntetni az immateriális javak és a tárgyi eszközök után 
elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést is.  
 
81A114 Immateriális javak értékhelyesbítése-ként valamint 81A128 Tárgyi eszközök 
értékhelyesbítéseként csak a könyv szerinti értéket meghaladó, piaci érték és könyv szerinti 
érték (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett) 
közötti különbözet mutatható ki. 
 
81A13 Befektetett pénzügyi eszközök 
A Felügyeleti mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök közt kell kimutatni azokat az 
eszközöket, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, vagy adott át 
más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyen szert, vagy 
befolyásolási, irányítási ellen rzési lehet séget érjen el. 
Ezen eszközcsoporton belül is elkülönített soron vagy sorokon kell szerepeltetni az elszámolt 
értékvesztéseket, valamint az értékhelyesbítéseket, és értékelési különbözetet, hasonlóan az 
immateriális javak és tárgyi eszközökhöz.  
 
81A2 Forgóeszközök  
A Felügyeleti mérleg ezen eszközcsoportjában kell szerepeltetni a készleteket, a 
tevékenységet nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokat, 
tulajdoni részesedést jelent  befektetéseket, pénzeszközöket. 
 
A követelések számbavételénél a rövid lejáratú követelések között kell figyelembe venni – a 
vonatkozó számviteli el írás szerint – a mérlegben követelésként a 3-as számlaosztályban 
kimutatott esedékes, de nem kifizetett kamatok és kamatjelleg  jutalékok összegét is.  
 
Az adatszolgáltató az eszközök között elkülönített soron (81A2255) kell, hogy kimutassa 
azon követeléseit, amely az ügyfelekkel szembeni pénzforgalmi – és kapcsolódó pénzügyi 
szolgáltatásból adódnak. 
81A2256 Egyéb rövid lejáratú követelések soron kell jelenteni a Pszkr. 17/B. § (3) bekezdése 
alapján az ügyfelekkel szemben az elektronikus pénzkibocsátásból adódóan keletkezett 
követeléseket. 
A Pszkr. 6. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel en „A pénzforgalmi szolgáltatónak a 
pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartani a pénzforgalmi szolgáltatással 
összefüggésben birtokába került (általa kezelt), az ügyfelek tulajdonát megtestesít  
pénzeszközöket….”  
A 81A242 pénzforgalmi számlák soron kell szerepeltetni azokat a fizetési számlákat, 
melyeket az adatszolgáltató rendszeres gazdasági tevékenységével összefüggésben 
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pénzforgalmának lebonyolítása céljából, törvényben megállapított kötelezettsége alapján az 
adatszolgáltató részére nyitottak. 
A 81A244 soron kell szerepeltetni a Hpt. 87/L. § és a Hpt. 87/ P. § alapján elkülönített letéti 
számlán elhelyezett ügyfélpénzek összegét. 
 
81A3 Aktív id beli elhatárolások 
 
Az Szmt. el írásainak megfelel en a Felügyeleti mérlegben aktív id beli elhatárolásként 
elkülönítetten kell kimutatni a tárgynegyedévi, és az üzleti év mérleg fordulónapja el tt 
felmerült elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként ráfordításként csak a mérleg 
fordulónapját követ  id szakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és 
egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt 
id szakra számolhatók el. 
 
81B0 Források összesen 
A Felügyeleti mérleg forrásoldala négy f  blokkra tagozódik, melyek a következ k: Saját 
t ke, Céltartalékok, Kötelezettségek, Passzív id beli elhatárolások. 
 
81B1 Saját t ke: a – jegyzett de még be nem fizetett t kével csökkentett – jegyzett t kéb l, a 
t ketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a 
tárgyévi mérlegszerinti eredményéb l tev dik össze. 

 
81B11 Jegyzett t ke soron kell kimutatni a Cégbíróságon bejegyzett t ke összegét. 
Ha az adatszolgáltatónál az alapt ke, törzst ke, az alapítói vagyon felemelése, vagy 
leszállítása miatt a jegyzett t ke összege változik, akkor ezt a cégjegyzékbe való bejegyzés 
napján, a bejegyzés id pontjában kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. 
Az Szmt. el írásai alapján – külföldi székhely  vállalkozás magyarországi fióktelepénél kell 
kimutatni – a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén az 50. § (7) bekezdés szerinti 
értékben – a m ködéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges, a külföldi székhely  
vállalkozás által biztosított – tartósan és ilyen címen a fióktelep szabad rendelkezésére 
bocsátott – vagyont. 
 
8B12 Jegyzett, de még be nem fizetett t ke soron kell kimutatni alapításkor, vagy jegyzett t ke 
emeléskor a cégbíróságon már bejegyzett, de a tulajdonosok által még be nem fizetett t ke 
összegét, negatív el jellel. 
 
8B13 T ketartalék soron kell kimutatni a részvénytársasági formában m köd  
adatszolgáltatóként a részvények kibocsátáskori és a t keemeléskori (jegyzési) ellenértéke és 
névértéke közötti különbözetet. Ezen kívül itt kell kimutatni mindazokat a növekedéseket és 
csökkenéseket, amelyeket a Sztv. hivatkozott paragrafusai ezen jogcímeken nevesítenek.  
 
8B14 Eredménytartalék  
Itt kell szerepeltetni az el z  év mérleg szerinti eredményét [ideértve az ellen rzés el z  
üzleti év(ek) mérleg szerinti eredményét növel  módosítását is], valamint az Szmt. által 
nevesített fenti tételeken kívüli összegeket is.  
 
81B15 Lekötött tartalék 
A lekötött tartalék növekedéseként vagy csökkenéseként kell kimutatni a pénzmozgással vagy 
az eszközmozgással egyidej leg a külön jogszabály alapján a lekötött tartalékkal szemben 
átvett vagy átadott pénzeszközök, egyéb eszközök értékét. 
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A külön jogszabály által lekötött tartalék feloldását – a külön jogszabálytól eltér  rendelkezés 
hiányában – az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni. 
 
81B16 Értékelési tartalék 
Ezen mérlegsor részletezéseként kell kimutatni a 81B161 Értékhelyesbítés értékelési valamint 
a 81B162 Valós értékelés értékelési tartalékát.  
Ezekben a sorokban kell szerepeltetni az Sztv. 58. § szerinti piaci értékelés alapján 
meghatározott értékhelyesbítés összegét az értékhelyesbítés értékelési tartalékaként, továbbá a 
hivatkozott törvény 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történ  értékelés alapján a saját 
t kével szemben elszámolt értékelési különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékaként. 
Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, valamint a valós értékelés 
értékelési tartaléka és az értékelési különbözet kizárólag egymással szemben és azonos 
összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját t ke más elemeit nem lehet 
kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthet . 
 
81B17 Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény) sorban kell feltüntetni az 
Eredménykimutatás alapján kiszámított (halmozott) eredményt. (A devizaoszlopban nem 
szerepelhet összeg.) Év közben ez az eredmény az eredményszámlák lezárása utáni – a 
bevételeknek, ráfordításoknak és költségeknek – a társasági adóel leg befizetett összegével 
csökkentett egyenlege. Év végén az el zetes eredménynél az (el zetes adatok alapján 
meghatározott) adófizetési kötelezettséggel számított összeget kell figyelembe venni. Az év 
végi végleges adat az éves beszámoló mérleg szerinti (auditált) eredménye. 
 
81B2 Céltartalék 
Itt kell kimutatni – a számviteli és külön jogszabályi el írások szerint az adózás el tti 
eredmény terhére megképzett – céltartalékok tárgynegyedév végi és év végi állományát, a 
következ  csoportosításban. 
 
81B21 Céltartalék a függ  várható kötelezettségekre 
Ezen a soron kell szerepeltetni a mérlegen kívül nyilvántartott függ  kötelezettségek után képzett 
kockázati céltartalékok beszámolás napján fennálló összegét kell jelenteni. 
 
81B22 Céltartalék a biztos jöv beni kötelezettségekre 
Itt kell jelenteni a biztos jöv beni kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékok beszámolási 
id szak végén fennálló állományát. 
 
81B23 Egyéb céltartalék 
Ebben a sorban kell kimutatni a számviteli, vagy az egyéb jogszabály által el írt céltartalékok 
beszámolás napján fennálló állományát.  
 
81B3 Kötelezettségek 
A felügyeleti mérleg forrás oldalán a kötelezettségeket négy f  csoportra osztva 
szerepeltetjük, amelyek Hátrasorolt kötelezettségek, hosszú lejáratú kötelezettségek, rövid 
lejáratú kötelezettségek, valamint egyéb rövidlejáratú kötelezettségek. 
 
81B31 Hátrasorolt kötelezettségek 
Hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet 
ténylegesen az adatszolgáltató rendelkezésére bocsátottak, és a rá vonatkozó szerz dés 
tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott 
kölcsön bevonható az adatszolgáltató adósságának rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó 
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követelés a törlesztésének sorrendjében a tulajdonosok el tti legutolsó helyen áll. Azt a 
társaság felszámolása vagy cs dje esetén csak a hitelez  kielégítése után kell kiegyenlíteni, a 
kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jöv beni eseményekt l függ, 
de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a 
szerz désben kikötött felmondási id  el tt nem lehetséges. 
A felügyeleti mérlegben ezt a f sort alá kell bontani és külön kell szerepeltetni a 81B311 
Kapcsolt vállalkozással szembeni, a 81B312 Egyéb részesedési viszonyban lév  
vállalkozással szembeni, valamint a 81B313 Egyéb vállalkozással szembeni hátrasorolt 
kötelezettséget. 
 
81B32 Hosszú lejáratú kötelezettségek 
A hosszú lejáratú kötelezettségek között kell szerepeltetni az egy üzleti évnél hosszabb 
lejáratra kapott kölcsönt és hitelt, valamint kötvénykibocsátást, átváltoztatható kötvény 
kibocsátását, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettséget is.  
 
81B33 Rövidlejáratú kötelezettségek 
Ebben a csoportban külön soron részletezve kell kimutatni a kibocsátott elektronikuspénz, a 
rövidlejáratú kölcsönök, hitelek, valamint vev kt l kapott el legek, szállítók, váltótartozások 
beszámolási id szak végi állományát. Külön sorban kell szerepeltetni a kapcsolt 
vállalkozással, az egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással szembeni rövid lejáratú 
kötelezettségeket, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket is. 
 
81B331 Kibocsátott elektronikuspénz 
A Pszkr. 17/B. § (2) bekezdése alapján itt kell szerepeltetni az elektronikus pénz 
kibocsátásával összefüggésben az adatszolgáltató birtokába került (általa kezelt), az ügyfelek 
tulajdonát megtestesít  pénzeszközöket. Az elektronikuspénz fogalmát Hpt. 2. számú 
melléklet I. Pénzügyi szolgáltatások fejezetének 5.2. pontja határozza meg. 
 
A 81B339 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek soron kell kimutatni a részesedésekkel, 
értékpapírokkal kapcsolatos rövidlejáratú kötelezettségeket, Határid s és opciós ügyletekb l 
származó kötelezettségeket, különféle egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket is.  
 
Ebb l külön soron kell kiemelni a fizetési számla kapcsán az ügyféllel szemben fennálló 
tartozást (81B33931 sor). 
 
A Pszkr. 6. § (5) pontjában foglaltaknak megfelel en a pénzforgalmi szolgáltatónak 
elkülönítve kell nyilvántartania a pénzforgalmi szolgáltatásból, illetve a kapcsolódó 
pénzforgalmi szolgáltatásból származó kötelezettségeit. Ezen el írásoknak megfelel en az 
adatszolgáltatóknak ezen kötelezettségeiket a 81B3393 soron kell szerepeltetni. 
 
81B34 Kötelezettségek értékelési különbözete 
Amennyiben az adatszolgáltató a Számviteli politikájában rögzítettek szerint a valós 
értékelést választja, akkor ezen a soron kell szerepeltetni az el z kben felsorolt tételek valós 
értékelés miatti értékelési különbözetét, amely az adott kötelezettség tétel bekerülési 
értékének és a piaci értékének a különbözete.  
 
81B35 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 
Az Szmt. szerint e soron kell szerepeltetni a származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete címén a pénzügyi instrumentumok valós értékelése esetén a le nem zárt 
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kereskedési, vagy fedezeti célú származékos ügyletek negatív valós értékét (jöv ben várható 
veszteségjelleg  eredményét). 
 
81B4 Passzív id beli elhatárolások 
Az Szmt. el írásai alapján az adatszolgáltatónak Passzív id beli elhatárolásaként 
elkülönítetten kell kimutatni  

 a mérleg fordulónapja vagy a beszámolási id szak vége el tt befolyt, elszámolt 
bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni/beszámolási id szak utáni id szak 
árbevételét, bevételét képezi, valamint  

 azt a mérleg fordulónapja el tti/beszámolási id szak fordulónapja el tti id szakot 
terhel  költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni id szakban 
merül fel, kerül számlázásra, 

 valamint minden egyéb olyan tételt, amelyet az Szmt. még a fentieken kívül ide sorol. 
 
Az adatszolgáltatónak a passzív id beli elhatárolást meg kell bontania 81B41 Bevételek 
passzív id beli elhatárolása, 81B42 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása, 
valamint Halasztott bevételek részletezésben. 
 
Az adatszolgáltatónak ugyanezen táblákon kell közölni az auditált, éves beszámolónak 
megfelel  adatokat. Év végén az eszközök, és források auditált adatainak az adatszolgáltató 
számára el írt éves beszámolóval meg kell egyezni.  
 
 
81C MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
 
A jelentés célja 
Az adatszolgáltató függ , jöv beni követeléseinek és kötelezettségei számviteli nyilvántartás 
szerinti állományának a kimutatása.  
 
A jelentés kitöltése 
 
81C1 Mérlegen kívüli követelések összesen: 
 Itt kell a beszámolás napján fennálló a számviteli szabályok szerinti mérlegen kívüli – a 
részletez  sorokban feltüntetett függ  és jöv beni – követeléseinek összegét szerepeltetni. 
 
81C11 Függ  követelések összesen: 
 Itt kell kimutatni a beszámolás napján fennálló Opciós ügyletek, kapott garanciák és 
kezességek, hitellevelek és akkreditívek, hitelkeretek igénybe vehet  része, peres ügyek 
alapján származó követelések, valamint az egyéb függ  követelések összegét. A 81C112 
Kapott garancia és kezesség sorból kiemelten kell szerepeltetni a harmadik fél által a Hpt. 
87/P. § (3) bekezdés b) pontja szerint az elektronikuspénz kibocsátása miatti kötelezettségéért 
vállalt (81C1121), és a Hpt. 87/L. § (3) bekezdés b) pontja szerint a pénzforgalmi szolgáltató 
kötelezettségéért vállalt (81C1122) garancia, kezesség összegét. 
 
81C12 Jöv beni követelések összesen: 
Itt kell szerepeltetni a határid s követelések, SWAP ügyletek határid s ügyletrésze miatti 
követelések, valamint az egyéb jöv beni követelések összegét, a tárgyid szak végére 
vonatkozóan. 
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A 81C131 Biztosítékok és fedezetek értéke – teljes értéken: sorban kell szerepeltetni a mérlegen 
kívüli tételnek min sül , kapott biztosítékok és fedezetek összegét. A teljes érték a pénzügyi 
adatszolgáltató bels  szabályzatában meghatározott megfelel  aktuális nyilvántartási értéket jelenti. 
Amennyiben egy követelés mögött többféle fedezet is van, itt mindegyiket fel kell tüntetni. 
 
A 81C132 Biztosítékok és fedezetek értéke – a követelés erejéig: Ezekben a sorokban kell 
szerepeltetni az egyes fedezeteket, de nem teljes értéken, hanem csak a mögöttük álló teljes 
ügyfélkövetelés (t ke és id arányosan járó, de még meg nem fizetett kamat erejéig). Amennyiben egy 
követelés mögött többféle fedezet is van, akkor itt az els dleges fedezetnél kezdve – de csak a 
követelés erejéig – több fedezet is feltüntetésre kerülhet. A követelés értékét meghaladó 
többletfedezetek nem vehet k figyelembe. A követelés értékét el nem ér  fedezeteket teljes 
mértékben, de a fedezetértékelési szabályoknak megfelel  értéken kell számításba venni.  
Az adatszolgáltató nyilvántartását úgy kell kialakítani, hogy a jelentésben fedezetként szerepl  összeg 
csak bizonylattal alátámasztott és helyszíni vizsgálat során tételesen ellen rizhet  legyen.  
 
81C2 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen: 
 Itt kell a beszámolás napján fennálló a számviteli szabályok szerinti mérlegen kívüli – a 
részletez  sorokban feltüntetett függ  és jöv beni – kötelezettségek összegét szerepeltetni. 
 
81C21 Függ  kötelezettségek összesen: 
Itt kell kimutatni a számviteli jogszabályok szerint nyilvántartott függ  kötelezettségeknek az 
eredeti (szerz dés szerinti) összegeit. A beszámolás napján fennálló kötelezettségeket a 
számviteli el írásoknak megfelel  tartalommal a részletez  sorok szerint kell feltüntetni. A 
függ  kötelezettségek között az 81C214 Hitelszerz dés alapján még igénybe vehet  hitelkeret 
összegen belül 81C2141 sorban külön kiemelten kell szerepeltetni az ügyfelek fizetési 
számlájához kapcsolódóan lehívható hitelkeretek összegét. 
 
81C22 Jöv beni kötelezettségek összesen:  
A mérlegen kívüli tételek közül a beszámolás napján fennálló jöv beni kötelezettségeket a 
számviteli el írásoknak megfelel  tartalommal és a részletez  sorok szerint az eredeti 
(szerz dés szerinti) összeggel kell feltüntetni. 
 
82A EREDMÉNYKIMUTATÁS  
 
 
A jelentés célja 
 
Ez a jelentés a Felügyeleti jelentések alapdokumentumát képezi. A felügyeleti 
eredménykimutatás (a továbbiakban: eredménykimutatás) célja, hogy elkülönítetten tartalmazza 
az adatszolgáltató beszámolási id szaki eredményéb l a Hpt. szerint végzett 
elektronikuspénz-kibocsátással és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggésben, valamint az 
elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez és a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
keletkez  bevételeket, ráfordításokat és költségeket az adatszolgáltató el bbiekt l eltér  
tevékenységéb l származó bevételekt l, ráfordításoktól és költségekt l. Az 
eredménykimutatás szerkezete biztosítja az adatszolgáltató t kekövetelmény számításának 
alátámasztását.  
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A jelentés kitöltése 
 

Az eredménykimutatásban a Mérleg szerinti eredmény levezetését az Szmt. 2. számú 
melléklet Eredménykimutatás (összköltség eljárással) „A” változatának szerkezetében 
tartalmazza, a tábla célját szolgáló kiegészít  sorokkal és tájékoztató adatokkal. 
 
Az alapértelmezést l eltér en negatív el jellel kell ellátni azokat az eredménytételeket, 
amelyeket a számviteli szabályoknak és az ügylet jellegének megfelel en kell az adott tétel-
csoportban kimutatni, függetlenül attól, hogy az a bevételt, vagy a ráfordítást csökkenti [lásd a 
tétel megnevezése el tti (-) jelet], így pl.:  

 
1. Az Szmt., vagy a Hitkr. el írásainak megfelel en ráfordítás csökkent  tételként kell 

kimutatni a tárgyévben képzett céltartalék és értékvesztés tárgyévi felhasználását, 
felszabadítását, vagy visszaírását. 

2. A kapcsolódó ügyletek (származtatott ügylethez kapcsolódó alapügylet, alapügylet és 
annak fedezeti ügylete) valós értéken történ  értékeléséb l származó értékelési 
nyereséget és veszteséget ugyanazon tétel-csoportban kell kimutatni bevételt, vagy 
ráfordítást csökkent  tényez ként. 

3. A valós értékelésbe vont, fedezeti célú származtatott ügyletek értékelési különbözeten 
kívüli egyéb bevételét és ráfordítását a fedezett ügylettel azonos tételcsoportban – az 
alapügylett l elkülönítetten – ráfordítást, vagy bevételt csökkent  tételként kell 
kimutatni. 

4. Ha valamelyik ráfordítás vagy költség sor Követel, vagy bevétel sor Tartozik egyenleget 
mutat, akkor ezt a tételt negatív el jellel kell feltüntetni. Az egyes eredmény sorokban 
veszteség esetén a negatív el jelet ki kell tenni. 

 
A jelentés oszlopai  
 
A tábla a)-d) oszlopaiban a tárgyhónapra könyvelt, az e)-h) oszlopaiban az év elejét l 
halmozott eredménytételeket kell kimutatni forintban, elektronikuspénz-kibocsátásból és 
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi 
szolgáltatásból, valamint az egyéb üzleti tevékenységb l származó bevétel, ráfordítás és 
költség bontásban. 
 
A f  sorok alábontásain belül a következ  rendez elv érvényesül: 
1. Az eredménykimutatás soraiból az adatszolgáltató tevékenység-típusainak bevételei, 

ráfordításai és költségei követhet k. Ezek a f  tevékenységek a következ k:  
Elektronikuspénz-kibocsátási szolgáltatások: 

 Hpt. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elektronikuspénz-kibocsátás 
Kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások: 

 Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint – a 6/D. §-ban foglalt korlátozásokkal – hitel és 
pénzkölcsön nyújtás 
A Hitel és pénzkölcsön nyújtás tartalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10., 10.1. és 
10.2. pont határozza meg. Ide sorolható a Hpt. 6/C. § (4) bekezdés szerint egyéb, 
szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 

 Hpt. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott fizetési rendszer m ködtetése 
Pénzforgalmi szolgáltatások: 

 Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása 
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A pénzforgalmi szolgáltatás tartalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 9. pont határozza 
meg.  
Kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások: 

 Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint – a 6/B. §-ban foglalt korlátozásokkal – hitel és 
pénzkölcsön nyújtása. 
A Hitel és pénzkölcsön nyújtás tartalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10., 10.1. és 
10.2. pont határozza meg. Ide sorolható a Hpt. 6/A. § (4) bekezdés szerint a hitel és 
pénzkölcsön nyújtásának lebonyolításával (m ködtetésével) összefügg  és egyéb, 
szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (ideértve a fizetési m veletek teljesítésének 
biztosítását, a fizetési m velet tárgyát képez  pénz átváltását, adatok tárolását és 
feldolgozását). 

 Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontja szerinti letéti szolgáltatás nyújtása, ide nem értve a Bszt. 
szerinti értékpapír letétkezelést. A letéti szolgáltatás (pénzletétkezelés) tartalmát a Hpt. 2. 
számú melléklet I. fejezet 6. pontja határozza meg. 

 Hpt. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott fizetési rendszer m ködtetése 
2. Az eredménykimutatás olyan szerkezet , amelyb l az adatszolgáltató Hpt. szerinti 

t kekövetelménye alátámasztható függetlenül attól, hogy a szavatoló t ke-szükséglet 
meghatározását az adatszolgáltató milyen módszer szerint végzi. 

3. Az adatszolgáltató a Hpt. 6/A. § (5) bekezdésben, és a 6/C. § (5) bekezdésben 
meghatározottak szerint végezhet a pénzforgalmi szolgáltatáson és az elektronikuspénz-
kibocsátási tevékenységen, és azokhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatáson kívüli egyéb 
üzleti tevékenységet. Amennyiben a számviteli nyilvántartási rendszere nem teszi 
lehet vé a különböz  üzleti tevékenységeinek tényleges bevételeinek és ráfordításainak 
bemutatását, úgy  a számviteli politikában meghatározott megosztási eljárással 
hozzárendelt eredménytételeket kell a tevékenységnél kimutatni. Az 
eredménykimutatás sorainak tartalma cím  fejezet az egyéb üzleti tevékenység 
eredménytételeinek besorolását csak abban az esetben tartalmazza, ha az adott 
tevékenység, vagy eredménytétel a vállalkozás pénzforgalmi tevékenységének 
értékelésénél jelent séggel bír (pl. Értékesítés közvetett költségei sor).  

 
Az eredménykimutatás sorainak tartalma: 
 
A 82A1 sor A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az Szmt. 71. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint összköltség eljárással kell meghatározni. 
 
A 82A11 I. Értékesítés nettó árbevétele sor  
A Pszkr. 6. § (9) bekezdése szerint a pénzforgalmi szolgáltatásért, valamint a kapcsolódó 
pénzügyi szolgáltatásokért felszámított, a Hitkr. 10. § (10) bekezdése szerinti díjakat az 
értékesítés nettó árbevételén belül kell kimutatni.  
 
A díjbevételeket meg kell bontani aszerint, hogy a szolgáltatást igénybe vev  belföldi vagy 
külföldi személynek min sül-e, függetlenül a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítési 
módjától.     
 
A 82A111 Belföldi értékesítés nettó árbevétele sor tartalmát az Szmt. 74. § (1) bekezdésben 
foglaltak, a 82A112 Exportértékesítés nettó árbevétele sor tartalmát az Szmt. 74. § (2) és (3) 
bekezdésekben foglaltak határozzák meg. 
 
Mind a bel-, mind a külföldi értékesítés nettó árbevételét f  tevékenységtípusonként kell 
részletezni: 
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 Elektronikuspénz kibocsátásának díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások 

díjbevétele a Pszkr. 17/B. § (4) bekezdése szerint 
 A pénzforgalmi m veletek (fizetési számlára, és számláról történ  készpénz be- és 

kifizetése, beleértve a fizetési számla vezetéséhez szükséges tevékenységeket, a fizetési 
m velet fizetési számlák között, a pénzmozgások hitelkeretb l történ  teljesítése),   

 készpénzátutalás 
 fizetési m velet érdekében végrehajtott, készpénz helyettesít  fizetési eszköz kibocsátás 
 a fizetési m velet teljesítéséhez kapcsolódó hitel- és kölcsönnyújtással szorosan összefügg  

pénzforgalmi szolgáltatások a Hpt. 6/A. § (4) bekezdés szerint. 
 Az egyéb bevételek els sorban az egyéb üzleti tevékenységgel összefügg , az Szmt. 73. § 

és 74. §-ai szerinti bevételeket tartalmazza. 
 
A 82A12 II. Aktivált teljesítmények értéke sor kitöltésénél az Szmt. 76. §-ban foglaltak az 
irányadók.  
 
A 82A13 III. Egyéb bevételek sor tartalmát az Szmt. 77. §-ában foglaltak, a 82A17 VII. 
Egyéb ráfordítások sor tartalmát az Szmt. 81. §-ában foglaltak határozzák meg.  
 
Az eredménykimutatás egyéb bevételek és ráfordítások f bb tételeit az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

PSZÁF 
sorkód Megnevezés Jogszabályi 

hivatkozás 
PSZÁF 
sorkód Megnevezés Jogszabályi 

hivatkozás 

82A13 V. Egyéb bevételek  82A17 VI. Egyéb 
ráfordítások   

82A131 

Immateriális javak, tárgyi 
eszközök értékesítéséb l 
és átadásából származó 
bevétel 

Szmt. 77. § (3) 
bekezdés e pont); 
72. § (4) a) és c) 
pont  

82A171 

Immateriális javak, 
tárgyi eszközök 
könyv szerinti értéke 
értékesítéskor, 
átadáskor 

Szmt. 81. § (3) 
bekezdés c) pont; 72. 
§ (4) bekezdés a) és 
c) pont 

82A132 

Saját követelések 
értékesítéséb l és 
engedményezéséb l 
származó bevétel  

Szmt. 77. § (3) 
bekezdés d) pont 82A172 

Saját követelés könyv 
szerinti értéke 
értékesítéskor, 
engedményezéskor 

Szmt. 81. § (3) 
bekezdés f) pont 

      82A173 
Saját követelés könyv 
szerinti értéke 
leíráskor  

Szmt. 81. § (3) 
bekezdés b) pont 

82A133 

Behajthatatlannak 
min sített és leírt 
követelésb l származó 
bevételek 

Szmt. 77. § (2) 
bekezdés c) pont       

82A134 
Követelések 
értékvesztésének 
visszaírása 

Szmt. 77. § (5) 
bekezdés 
Kapcsolódó 
jogszabály: 55. § 
(3) bekezdés 

82A174 
Követelések 
értékvesztésének 
képzése 

Szmt. 81. § (4) 
bekezdés a) pont  
Kapcsolódó 
jogszabály: 55. § 
(1)-(2) bekezdés 

82A135 
Egyéb eszközök 
értékvesztésének 
visszaírása 

Szmt. 77. § (5) 
bekezdés 
Kapcsolódó 
jogszabályok: 53. 
§, 56. § (4) 
bekezdés  

82A175 
Egyéb eszközök 
értékvesztésének 
képzése 

Szmt. 81. § (4) 
bekezdés a) pont 
Kapcsolódó 
jogszabályok: 53.§ 
(1)-(2) bekezdés, 56. 
§ (1)-(3) bekezdés 
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82A136 Céltartalék  felhasználása 
és felszabadítása  

Szmt. 77. § (3) 
bekezdés a) 
Kapcsolódó 
jogszabályok: 41. 
§ (1)-(2) és (4) 
bekezdés 

82A176 Céltartalék képzése 

Szmt. 81. § (3) 
bekezdés a) 
Kapcsolódó 
jogszabályok: 41. § 
(1)-(2) és (4) 
bekezdés 

      82A177 Adók, adó jelleg  
kifizetések 

Szmt. 81. § (4) 
bekezdés c) 

82A137 Különféle egyéb bevételek 
Szmt. 77. § -ból 
nem nevesített 
tételek 

82A178 Különféle egyéb 
ráfordítások 

Szmt. 81. § -ból nem 
nevesített tételek 

 
Az egyéb bevételeknek az irányadó módszer szerinti t kekövetelmény számításánál van 
különös jelent sége.  
A Hpt. 87/H. § (2) bekezdés szerint az irányadó mutató egyik összetev je a pénzforgalmi 
szolgáltatáshoz kapcsolódó, üzleti tevékenységb l származó egyéb bevételek összege. Ez az 
érték a Pszkr. 6. § (3) bekezdés b) pontjának értelmezésében az egyéb bevételeken belül  

 egyrészt a pénzforgalmi szolgáltatásokkal és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokkal 
összefüggésben közvetlenül keletkezik, 

 másrészt a számviteli politikában lefektetett megosztási eljárás módszertana szerint az 
egyéb bevételekb l közvetetten és nagyságrendileg a pénzforgalmi szolgáltatási és 
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolható. 

 
Az összköltség eljárással készül  eredménykimutatásban a költségeket az Szmt. 78. §, 79. § 
és 80. §-ai szerint költségnemenként kell megbontani. A 82A14 sorban az anyagjelleg  
ráfordításokat, 82A15 sorban a személyi jelleg  ráfordításokat, a 82A16 sorban az 
értékcsökkenési leírásokat kell kimutatni. (A t kekövetelmény költség alapú 
meghatározásához szükséges a közvetett költségek – mint általános igazgatási költségek – 
forgalmi költség alapú megbontása is, amelyet az eredménykimutatás tájékoztató adatai 
között kell bemutatni.) 
 
A 82A2 sor B. Pénzügyi m veletek eredményén belül a 82A21 VIII. Pénzügyi m veletek 
bevételei sor tartalmát az Szmt. 83. és 84. §-ában foglaltak, a 82A22 IX. Pénzügyi m veletek 
ráfordításai sor tartalmát az Szmt. 83. és 85. §-ában foglaltak határozzák meg. 
 
A pénzügyi m veletek bevételein belül a 82A211-82A213 sorok els sorban az egyéb üzleti 
tevékenységb l származó eredménytételeket tartalmaznak, így a tartós tulajdonszerzéshez 
(vagyoni részesedés), befektetési céllal vásárolt, tulajdon- és hitelviszonyt megtestesít  
értékpapírokhoz és a számviteli jogszabályok szerint értékpapírnak min sül  befektetésekhez, 
tartós kölcsönökhöz, szavatoló t ke átadásával összefügg  hátrasorolt követelésekhez 
kapcsolódnak. 
 
A 82A211 Kapott (járó) osztalék és részesedés sor a tulajdoni részesedést jelent  
befektetések után kapott osztalékot (kamatozó részvény esetén a kamatot) tartalmazza az 
Szmt. 84. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján. Külön soron jelenik meg az Szmt. 3. § 7. 
pontjában definiált kapcsolt vállalkozásoktól kapott (járó) osztalék összege.  
 
A 82A212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sor a befektetett eszközök 
közé sorolt, tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok eladási ára és könyv szerinti értéke 
közötti, az értékesítéskor elszámolt, nyereség jelleg  különbözetet tartalmazza [Szmt. 84. § 
(2) bekezdés].  
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A 82A213 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sort – amelynek 
kitöltésére az Szmt. 84. § (3) és (4) bekezdése, kamat jelleg  bevételekre a Hitkr. 10. § (2)-(3) 
bekezdése az irányadó – kamat- és kamatjelleg  bevételekre és árfolyamnyereségre kell 
bontani. Árfolyamnyereség értékesítéskor és beváltáskor realizálódhat. A kamatbevételek 
között jelenik meg a befektetési jegy és kockázati t kealap-jegy hozama, a pénzügyi lízing 
lízingdíj bevétele is.  
 
Ha a részesedések és befektetett pénzügyi eszközök értékesítéskor, vagy beváltáskor realizált 
árfolyameredmény veszteség jelleg , akkor az eredménytétel a IX. Pénzügyi m veletek 
ráfordításai, 82A221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége soron jelenik meg 
[Szmt. 85. § (1) bekezdés].  
 
A tábla 82A214 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg  bevételek és 82A222 
Fizetend  kamatok és kamatjelleg  ráfordítások blokkjaiban egymással egyez  
szerkezetben jelennek meg a felügyeleti szempontból kiemelt jelent ség  kamatbevételek és -
ráfordítások, valamint a Hitkr. 10. § (2) és (3) bekezdése szerinti kamatjelleg  bevételek és 
ráfordítások.  
 
A 82A2141 sor a) Alaptevékenységekhez kapcsolódó eredménytételeket kell megjeleníteni.  
A 82A21411 Elektronikuspénz kibocsátáshoz kapcsolódó kapott kamatok és kamatjelleg  
bevételek soron a Pszkr. 17/B. § (5) bekezdése szerinti elektronikuspénz kibocsátásából, és a 
végzett egyéb pénzügyi szolgáltatással összefügg  kamatként és kamatjelleg  jutalékként, 
kamatjelleg  bevételként elkülönítetten nyilvántartott értéket kell szerepeltetni. 
A 82A2142 soron az ügyfélpénzek védelme érdekében – a Hpt. 87/L. § értelmezése szerint – 
keletkezett követelésekhez kapcsolódó kamat- és kamatjelleg  bevételek és ráfordítások 
jelentend k. A Hpt. 87/L. § (3) bekezdés b) pontja szerint kötött biztosítás vagy garancia díját 
az „Egyéb” alábontó sorban kell megjeleníteni.  
A 82A2143 c.) Egyéb kamat és kamatjelleg  bevételek és ráfordítások sorban kell 
megjeleníteni az egyéb üzleti tevékenységhez kapcsolódó eredménytételeket az Szmt. 84. § 
(5) bekezdés és 85. § (2) bekezdés szerint. 
 
 
A tábla 82A215 Pénzügyi m veletek egyéb bevételei és 82A224 Pénzügyi m veletek egyéb 
ráfordításai sorok alábontása: 
 
A 82A2151 és 82A2241 Függ  és jöv beni kötelezettségekhez kapcsolódó bevételek és 
ráfordítások a Hpt. 87/L. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bankgarancia- vagy kezesi 
biztosítási szerz dés eredménye kivételével, amelyet bevétel esetén a 82A21424 sorban, 
ráfordítás esetén a 82A22223 sorban kell kimutatni. 
 
A 82A2152 és 82A2242 Pénzügyi eszközök realizált árfolyamnyeresége, -vesztesége 
sorokban realizált eredményként a befektetési eszköznek, tartós részesedésnek nem min sül  
eszközök (zömében forgatási célú értékpapírok, követelések) értékesítésekor az eladási 
értéknek – lejáratkor, beváltáskor a névértéknek – a könyv szerinti értéket, de legfeljebb a 
törlesztésekkel csökkentett bekerülési értékét meghaladó része mutatható ki. A fennmaradó 
különbözetet értékvesztés visszaírásaként kell kimutatni.    
 
A 82A2153, 82A2154 és 82A2243, 82A2244 sorokban kell kimutatni a deviza- és 
valutaforgalomban, a többdevizás pénzügyi tranzakciókban realizált marzs [marge] és 
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konverziós nyereséget és veszteséget, és a devizaeszközök és kötelezettségek forint 
árfolyamváltozásból adódó átértékelési különbözetének nyereségét, veszteségét. 
 
A 82A2155 és 82A2245 Értékelési különbözet sorokban a pénzügyi eszközök valós 
értékeléséb l származó és eredménykimutatással szemben elszámolandó pozitív és negatív 
értékelési különbözeteket kell kimutatni. 
 
A 82A2156 és 82A2246 Egyéb sorokban a fentiekben nem nevesített eredménytételek 
szerepelnek a Szmt. 84. § (7) bekezdésének és 85. § (3) bekezdésnek megfelel en.  
 
Ha az adatszolgáltató elektronikuspénz-kibocsátási, vagy pénzforgalmi szolgáltatási és a 
kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységek fedezetére származtatott ügyletet köt, az 
ügylet eredményét a fedezett alapügylettel azonos módon kell az eredménykimutatás 
megjeleníteni. 
Az egyéb üzemi tevékenység keretében kötött származtatott ügyletek kezelésére a számviteli 
szabályok az irányadók.  
 
82A3 sor C. Szokásos vállalkozási eredmény  
Ez a sor az adatszolgáltató üzemi (üzleti) tevékenység eredményének és a pénzügyi 
m veletek eredményének összegét foglalja magában az Szmt. 70. § (2) bekezdésnek 
megfelel en.  
 
82A4 sor D. Rendkívüli eredmény  
Itt kell közölni a számviteli szabályok szerint elszámolt, rendkívülinek min sített bevételeket 
[Szmt. 45. §, 86. § (3)-(5) bekezdés] és ráfordításokat [Szmt. 33. §, 86. § (6)-(9) bekezdés]. 
Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a behajthatatlannak nem min síthet  –
szerz désmódosítás alapján – elengedett saját, vagy vásárolt követelések összegét. A 
rendkívüli bevételek és ráfordítások között jelennek meg többek között az ellentételezés 
nélküli tartozásátvállalások, a térítés nélküli (visszaadási kötelezettség nélkül) eszköz 
átadások/átvételek, a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak, a visszafizetési kötelezettség 
nélküli végleges pénzátadások [a 81. § (2) bekezdés c) pont kivételével] miatti eredmény 
elszámolások. 
 
82A5 sor. E. Adózás el tti eredmény 
Ez a sor tartalmazza az adatszolgáltató tevékenységb l, m ködésb l ered  összes, tárgyévben 
elszámolt bevétel, ráfordítás és költség egyenlegét, azaz a szokásos vállalkozási eredmény és a 
rendkívüli eredmény összegét. 
 
82A6 sor Adófizetési kötelezettség (Év közben fizetett adóel leg)  
Év közben e soron a ténylegesen befizetett társasági adóel leg összegét kell szerepeltetni 
(függetlenül attól, hogy a hitelintézet a fizetett adóel leget könyveiben hol tartja nyilván).  
Az év végére vonatkozó el zetes, még nem auditált jelentésekbe azt az adófizetési kötelezettséget kell 
beírni, amelynek – az el zetes számítások szerint – az éves beszámolóban szerepelnie kell. 
 
82A7 sor. F. Adózott eredmény 
A sor tartalmában csak a véglegesen auditált év végi jelentésben egyezik meg az Szmt. 2. 
számú mellékletében szerepl  Eredménykimutatás ’F’ sorával, tekintettel a Felügyeleti 
eredménykimutatás azon korlátozására, hogy év közben csak a befizetett adóel leget lehet 
szerepeltetni az adózott eredmény kiszámításánál. December végén a felügyeleti és a 
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számviteli adózott eredmény közel azonos nagyságrend  a várható adófizetési kötelezettség 
szerepeltetése miatt.  
 
82A71 sor Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre  
Itt kell szerepeltetni az Szmt. 87. § (5) bekezdésnek megfelel en az el z  években 
felhalmozott eredménytartalékból a részvényesek osztalékára, részesedésére történ  
felhasználást.  

 
82A72 sor Jóváhagyott osztalék és részesedés 
Itt kell feltüntetni az Szmt. 87. § (4) bekezdésének megfelel en az év végi nyereségb l a 
részvényesek osztalékára, részesedésére történ  kifizetés összegét, ebb l külön soron is 
kimutatva a kapcsolt vállalkozásnak fizetett osztalék, részesedés összegét. (A kiemelt sor az 
Szmt.-nek megfelel en nem tartalmazza a természetes személyeknek történ  osztalékfizetés 
összegét.) 
 
82A8 sor G. Mérleg szerinti eredmény  
Az itt közölt adatnak meg kell egyeznie a Felügyeleti mérleg forrás oldalán mérleg szerinti 
eredményként jelentett adattal. 
A mérleg szerinti eredmény az adózott eredmény és az eredménytartalék osztalékra és 
részesedésre sorokban szerepl  értékek összege, csökkentve a jóváhagyott osztalékkal és 
részesedés sorban szerepl  értékkel. [Szmt. 70. § (2) bekezdés] 
 
82A9 sor Tájékoztató adatok 
 
A Felügyelet a jogszabályi el írások teljesülésének vizsgálata érdekében, az 
eredménykimutatáshoz kapcsolódóan az alábbi adatokat kéri be az adatszolgáltatótól:   
 
 82A91 Értékesítés közvetett költségei 
Az adatszolgáltató t kekövetelményének a Hpt. 87/F. § szerinti költségmódszer alapú 
meghatározásánál az általános igazgatási költség tartalmát a Pszkr. 6. § (3) bekezdés a) 
pontjának megfelel en, az alábbiak szerint kell figyelembe venni: 

 az adatszolgáltató egészére vonatkozóan az Szmt. szerinti értékesítés közvetett 
költségein belül kimutatott igazgatási költségeket;  

 az adatszolgáltató egészére vonatkozóan a m ködés egyéb általános költségeit; 
 az adatszolgáltató által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatási és kapcsolódó pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységhez (értékesítéséhez) közvetlenül hozzárendelhet  
értékesítési, forgalmazási költségeket. 

A sorok tartalmára vonatkozóan az Szmt. 82. § (3)-(6) bekezdései az irányadóak.  
Az értékesítés közvetett költségei, azaz az általános igazgatási költségek kategóriába az 
adatszolgáltató pénzforgalmi és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási, valamint egyéb üzleti 
tevékenységével kapcsolatban felmerült összes általános üzemi költséget kell besorolni.  
 
82A92 Kiszervezett tevékenység ellenértéke 
Az irányadó mutató eljárás módszerével történ  t kekövetelmény meghatározása során az 
irányadó mutató csökkenthet  a másik pénzforgalmi szolgáltató részére kiszervezett 
tevékenység szerz dés szerinti, fizetett ellenértékével. Mivel az értékesítés közvetlen és 
közvetett költségein belül az igénybevett, vagy továbbadott (kiszervezett) szolgáltatások 
költségei az eredménykimutatás több sorát is érinthetik, ezért az irányadó mutatót csökkent  
értéket az eredménykimutatás tájékoztató adatai között egy összegben külön is meg kell 
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jeleníteni. Az irányadó mutató értékét csökkent  összeget a Felügyelet helyszíni ellen rzés 
keretében vizsgálhatja. 
 
 
 
83NA Pénzforgalmi intézmény – ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE 
83ENA Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE 
83PNA Posta Elszámoló Központot m ködtet  intézmény (PEKMI) - 
ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE 
 
 
A jelentések célja 
A táblák célja az ügyfélpénzek védelme érdekében a Hpt. 87/L. §, és 87/P. § betartásának 
ellen rzése, a postai szolgáltatások ellátásáról és min ségi követelményeir l szóló 79/2004 
(IV.19) Korm. rendelet és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB 
rendelet sajátosságainak figyelembevételével. Az elektronikuspénz-kibocsátó a 83ENA 
táblában, a pénzforgalmi intézmény a 83NA táblában, míg a PEKMI a 83PNA táblában 
köteles jelenteni az ügyfélpénzek alakulását. 
 
A 83NA tábla kitöltése 
A 83NA jelent tábla négy f  részb l áll. Az els  blokk az ügyfélpénzek tárgynapi forgalmát 
tartalmazza (nyitó állomány, növekedések, csökkenések). A második blokk tartalmazza az 
átvett ügyfélpénzekb l a tárgynapot követ  napon (T+1) teljesített kifizetéseket, a harmadik 
részben pedig a T+1 napon nem teljesített kifizetések kerülnek részletezésre. Végül a T+1 
napon jogszabályi el írásként teljesített elhelyezés kerül bemutatásra, jogcímenkénti 
bontásban.  
 
A 83NA1 soron kell kimutatni az ügyfélpénzek tárgynapi nyitó egyenlegét, 83NA111 Fizetési 
m veletekre átvett készpénz, 83NA112 Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán 
nyilvántartott összeg és 83NA113 Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, 
értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg szerinti bontásban. 
 
A pénzforgalmi intézménynél a Hpt. 87/L. §-a alapján mindenkor biztosítani kell az 
ügyfélpénzek pontos, elkülönített kezelését, valamint azt, hogy amennyiben a pénzforgalmi 
intézmény az átvett pénzeszközt az átvételt követ  munkanap végéig nem utalja át egy másik 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz, vagy nem fizeti ki a kedvezményezettnek, akkor a pénzeszközt 
vagy letéti számlára, vagy pedig a Hpt. 76/A. §-a szerinti 0 (nulla) %-os súlyozású eszközbe 
kell elhelyezni. Ennek megfelel en a 83NA1 sorból elkülönítetten kell szerepeltetni az 
ügyfélpénzeket, külön a letéti számlán elhelyezett összeget (83NA1211), valamint külön a 0 
(nulla) %-os súlyozású kitettségeknek min sül  eszközben történt befektetéseket. 
A 83NA122 soron kell szerepeltetni az adatszolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb 
eszközben (úton lév ) tételeket. 
A 83NA2 soron kell szerepeltetni az ügyfélpénz növekedésével járó, a 83NA3 soron az 
ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciókat, a táblában részletezettek szerinti bontásban.  
83NA4 sor tartalmazza az Ügyfélpénzek tárgynapi záró egyenlegét, készpénz ügyfél-
számlapénz, továbbá az adatszolgáltató saját pénzforgalmi- és egyéb számláján nyilvántartott 
összeg szerinti bontásban. 
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A 83NA51 soron kell szerepeltetni a Fizetési m veletekre átvett pénzeszközb l tárgynapot 
követ  munkanapon (T+1) teljesített kifizetéseket, a 83NA52 soron pedig a T+1 napon nem 
teljesített kifizetéseket, a tábla szerinti bontásban.  
A 83NA512 kifizetések ügyfél fizetési számlájáról sorban ki kell mutatni az ügyfél 
számlájával szemben benyújtott terhelések összegét is. (hatósági átutalás, átutalási végzés) 
A 83NA52 soron szerepl  összeget a Hpt. 87/L. § (3) bekezdése alapján  
„ha a pénzforgalmi intézmény a fizetési m velet végrehajtásaként nem utalja át egy másik 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz, vagy nem fizeti ki a kedvezményezettnek, akkor  
a) a pénzeszköz átvételét követ  munkanap végéig az EU tagállamában székhellyel 
rendelkez  hitelintézetnél vezetett letéti számlára, vagy olyan eszközbe kell helyezni, amely 
kitettségre a 76/A. § alkalmazásakor nulla százalékos kockázati súly alkalmazható, vagy  
b) a pénzügyi kötelezettségvállalása nem teljesítésének esetére a pénzforgalmi intézményt l 
eltér  csoporthoz tartozó, EU tagállamában székhellyel rendelkez  hitelintézettel, biztosítóval 
olyan bankgarancia- vagy kezesi biztosítási szerz dést köt, amely 
ba) az a) pont szerint elhelyezend  pénzeszköz teljes összegére vonatkozik, és 
bb) a fedezet nyújtója által egyoldalúan legalább hatvannapos határid vel szüntethet  meg. 
A 83NA6 Jogszabályi el írás alapján teljesített elhelyezés sor és ennek részletezése biztosítja 
a Hpt. 87/L. § (3) bekezdésében el írtak megfelelésének ellen rzését. 
 
A 83ENA tábla kitöltése 
 
Az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél a Hpt. 87/P. §-a alapján mindenkor biztosítani 
kell az ügyfélpénzek pontos, elkülönített kezelését.  
 
Ennek megfelel en a 83ENA2 Ügyfélpénz (átvett elektronikuspénz ellenértékének) tárgynapi 
nyitó egyenlege és 83ENA8 Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege sorokból elkülönítetten kell 
szerepeltetni egyrészt a letéti számlán elhelyezett ügyfélpénzt (nyitó állomány esetében: 
83ENA211 soron, záró állomány esetében: 83ENA811 soron), másrészt a biztonságos, 
alacsony kockázati súlyozású kitettségeknek min sül  eszközben történt befektetéseket (nyitó 
állomány esetén: 83ENA212 soron, záró állomány esetén: 83ENA812 soron).  
 
Biztonságos, alacsony kockázatú eszközök a Hpt. 87/P. § (5) és (6) bekezdése alapján azok az 
egyedi súlyú kötvények, amelyek esetében az egyedi kockázatra vonatkozó t kekövetelmény 
– leszámítva a Kkr.-ben meghatározott min ségi kötvényt – legfeljebb 1,6%, továbbá az 
ÁÉKBV olyan kollektív befektetési értékpapírja, amely kizárólag ezen eszközbe fektet. A 
kötvények egyedi kockázatra vonatkozó t kekövetelményét a Kkr. 3. számú melléklete 
határozza meg.  
 
Az elektronikuspénz-kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben lév  tételét 
nyitó állomány esetén a 83ENA24, záró állomány esetén pedig a 83ENA84 soron kell 
jelenteni. 
 
Pénzforgalmi közvetít  megbízása esetén a Hpt. 87/P. §  (4) bekezdés b) pontja szerinti 
ügynök által átvett, de a Hpt. 87/P. §  (3) bekezdés szerint még nem biztosított összeg nyitó 
állományát a 83ENA25, záró állományát pedig 83ENA85 soron kell jelenteni.  
 
A 83ENA21, 83ENA22, 83ENA23, 83ENA24 és 83ENA25 sorok összege együttesen 
meghatározza az elektronikuspénz kibocsátása ellenében átvett – és vissza nem váltott – 
 teljes vonatkozású id szak nyitó pénzeszköz állományát, míg 83ENA81, 83ENA82, 
83ENA83, 83ENA84 és 83ENA85 összege meghatározza az elektronikuspénz kibocsátása 
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ellenében átvett – és vissza nem váltott –  teljes vonatkozású id szak záró pénzeszköz 
állományát. 
 
 
Az ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciókat a 83ENA4, az ügyfélpénz csökkenésével 
járó tranzakciókat a 83ENA6 soron kell kimutatni. 
 
A 83ENA1 Kibocsátott elektonikuspénz tárgynapi nyitó egyenlege sor összegének meg kell 
egyeznie a 83ENA2 Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege sorral. A 83ENA7 Kibocsátott 
elektronikuspénz tárgynapi záró egyenlege sor összegének pedig meg kell egyeznie a 83ENA8 
Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege sorral. 
 
 
A 83PNA tábla kitöltése 
 

A PEKMI-re a Hpt. 2. § (5) bekezdése alapján a 87/L. § hatálya azzal az eltéréssel terjed 
ki, hogy a 87/L. § (3) bekezdése szerinti határid  egy munkanappal meghosszabbodhat. A 
83PNA tábla kitöltése a 83NA táblázattal megegyez  módon történik azzal az eltéréssel, hogy a 
83PNA53 soron a fizetési m veletekre átvett pénzeszközb l tárgynapot követ  második 
munkanapon (T+2) teljesített, a 83PNA54 soron pedig a T+2 napon nem teljesített kifizetéseket kell 
kimutatni.  
 
 
83NB ELKÜLÖNÍTETT LETÉTI SZÁMLÁN, VALAMINT NULLA SÚLYOZÁSÚ 
ESZKÖZBEN ELHELYEZETT ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE 
 
 
A jelentés célja 
 
Pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozóan a Hpt. 87/L. § (3) bekezdés a) pontja, 
elektronikuspénz kibocsátási tevékenységre vonatkozóan pedig a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján letéti számlán, 0 (nulla) %-os, vagy alacsony kockázati súlyú kitettségnek 
min sül  eszközben elhelyezett összegek tételes – szükség szerint napi szint  – bemutatása, 
letétkezel nként, 0 (nulla) %-os, vagy alacsony kockázatú eszköztípusonkénti bontásban. 
 
A jelentés kitöltése 
 
A jelentés oszlopaiban kell kimutatni a letéti számlán, a 0 (nulla) %-os, valamint az alacsony 
kockázati súlyú eszközben elhelyezett összegeket letétkezel nkénti bontásban. Az a 
oszlopban a letéti számlán elhelyezett összeget kell kimutatni. A b oszlop tartalmazza a 0 
(nulla) százalékos kockázati súlyú eszközök tételes eszköztípusonkénti megnevezését. A c 
oszlop tartalmazza az alacsony kockázatú eszközök tételes eszköztípusonkénti megnevezését. 
A d oszlopban  a forint, a e oszlopban  a deviza, az f oszlopban  pedig a forint és deviza 
együttes összegét kell kimutatni ezer forintban.  
A 83NB1 sorban kell kimutatni a letéti számlán elhelyezett tételek mindösszesenjét, forint és 
deviza bontásban, valamint együttesen, ezer forintban. 
 
A83NB101-199 sorokban kell szerepeltetni a letéti számlán elhelyezett összegeket, 
letétkezel nkénti bontásban, forint, deviza és összesen részletezettségben. 
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83NB2 sorban kell szerepeltetni a 0 (nulla) %-os kockázati súlyozású eszközben elhelyezett 
tételek mindösszesenjét, forint és deviza bontásban, valamint együttesen.  
A 83NB201-301-es sorokban az a oszlopban kell megjelölni annak a hitelintézetnek a nevét, 
ahol a nulla súlyú eszközök elhelyezésre kerültek. A 201001 sortól a 301199-ig 
ismétl sorosan a b oszlopban kell feltüntetni a megnevezett letétkezel höz tartozó eszközök 
pontos megnevezését.  
83NB4 sorban kell szerepeltetni a Hpt. 87/P. § (5) és (6) bekezdése alapján alacsony 
kockázatú eszközben elhelyezett tételek mindösszesenjét, forint és deviza bontásban, valamint 
együttesen.  
 
 
84A SZAVATOLÓ T KE SZÁMÍTÁSA  
 
A tábla célja 
 
A pénzforgalmi intézménynek a Hpt. 87/D. § (3) bekezdésének megfelel en – a Hpt. 2. § (1) 
bekezdés d) pontja figyelembevételével –, az elektronikuspénz-kibocsátónak a Hpt. 87/…. § 
bekezdésének megfelel en a jogszabályok szerint rendelkezésre álló szavatoló t kére vonatkozó 
követelményeknek kell eleget tenni. 
 
 

PSZÁF kód Megnevezés  
Jogszabályi hivatkozás 

84A1 

KOCKÁZATOK 
FEDEZÉSÉRE 
FIGYELEMBE VEHET  
SZAVATOLÓ T KE 
ÖSSZESEN 

=84A11+ 84A12 
Hpt. 9. §, 70-76. §, továbbá a Hpt. 5. számú 
mellékletben foglaltak.  

84A11 ALAPVET  T KE =84A111+ 84A112+ 84A113+ 84A114  
Hpt. 5. számú melléklet 1. és 2. pontjai 

84A111 ALAPVET  T KEKÉNT 
ELISMERT T KEELEMEK 

= 84A1111 +84A1112+ 
84A1113+84A1115 
= 84A11101+84A11102 
Szmt. 35. §, Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 
6. pontok, a Hpt. 234/C. §-ban foglaltak 
figyelembevételével 

84A11101 

ebb l: Törzsrészvények és a 
törzsrészvényekkel 
egyenrangú jegyzett és 
befizetett saját t ke  

A sorban az alapvet  t keként elismert 
befizetett jegyzett t ke teljes értékéb l a 
törzsrészvényeket, továbbá a 
törzsrészvényekkel egyenrangúnak 
min sül , rendes m ködés közben a 
veszteséget a törzsrészvényekkel 
egyenrangúan fedez  részvényeket és 
részjegyeket kell elkülönítetten kimutatni. 
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84A11102 

ebb l: Osztalék-els bbségi, a 
nyereséges évben az elmúlt 
év(ek) elmaradt 
hozamkifizetésére fel nem 
jogosító, jegyzett és befizetett 
részvények 

A t keelemek közé osztalék-els bbségi, a 
nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt 
hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett 
és befizetett részvények is sorolhatók, ha az 
Szmt. 35. §, a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) 
és 6. pontjaiban el írt feltételeknek és 
felszámolás, rendes m ködés esetén a 
törzsrészvényekkel egyenl  módon, 
teljeskör en fedezik a veszteségeket. A 
sorban ezen részvények teljes kibocsátási 
értékét kell kimutatni. 

84A1111 Befizetett jegyzett t ke 

 A sorban az Szmt. 35. § és a Hpt. 5. számú 
melléklet 3. a) és 6. pontjainak megfelel  
részvények és részjegyek névértékét 
tartalmazza. [A kapcsolódó, névértéken 
felüli befizetések a T ketartalékban 
(CAA1113) jelennek meg.]  
A sor tartalma: 
1.) a befizetett és Cégbíróságon bejegyzett 
t ke számviteli szabályok szerinti összege 
[Szmt 35. § (3)-(6) pontja], 
2.) a Cégbíróságon még be nem jegyzett 
t keemelés és t keleszállítás összege: 
= növel  tényez ként a jegyzett t keemelés 
összegét a dokumentumok Felügyeletnek 
történ  bemutatásától számítva [Hpt. 71-73. 
§, és a Hpt. 5. számú melléklet 8. pontja]  
= csökkent  tényez ként Cégbíróságon még 
be nem jegyzett t keleszállítás összegét a 
közgy lési (alapítói) döntést követ en (Hpt. 
71-73. §, és a Hpt. 5. számú melléklet 9. 
pontja) 
3.) csökkent  tényez ként a jegyzett t ke be 
nem fizetett része (Szmt. 35. § (8) 
bekezdés). 
 
A 84A1111 sor az osztalékels bbségi, a 
nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt 
hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és 
befizetett részvények értékét nem 
tartalmazza (lásd Járulékos t ke 84A123 és 
84A125 sorait). 

84A1112 
(-) Visszavásárolt saját 
részvények könyv szerinti 
értéken 

 Hpt. 5. számú melléklet 5.a) pont. 

84A1113 T ketartalék alapvet  t kében 
figyelembe vehet  része 

=84A11131+ 84A11132+ 84A11133  
A t ketartalék a Hpt. 5. számú melléklet 3. 
b), 8. és 9. pontjainak megfelel  tartalmú 
alapvet  t ke elem. 
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84A11131 a) Számviteli t ketartalék 

Hpt. 5. számú melléklet 5. és 6. pontjai – a 
befizetett jegyzett t kével (84A1111) 
összhangban 
Szmt. 35. § (9) bekezdés és 36. §. 

84A11132 
b1) (-) T ketartalék 
csökkenése a cégbírósági 
bejegyzésig 

A sorban két tételt kell megjeleníteni: 
1.) A Hpt. 5. számú melléklet 8. pontja 
szerint ezen a soron kell kimutatni a 
Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, 
Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett 
t ke emelés névértékének összegét, ha az a 
t ketartalék terhére valósult meg. (JT 
emelés bels  forrásból). 

2.) Jegyzett t ke leszállítás esetén a 
számviteli t ketartalékban szerepl  
ázsiónak a szavatoló t kéb l kivezetett 
összegét a döntéshozataltól a cégbírósági 
bejegyzésig. 

84A11133 b2) T ketartalék növekedése 
a cégbírósági bejegyzésig 

A sorban két tételt kell megjeleníteni: 
1.) Hpt. 5. számú melléklet 9. pontja 
szerint ezen a soron kell kimutatni a 
Cégbíróságon még nem bejegyzett, 
t ketartalékkal szemben végrehajtott  
jegyzett t ke leszállítás névértékének 
összegét (bels  t ke-átcsoportosítás). 

2.) Küls  forrásból történ  jegyzett t ke 
emelés esetén a számviteli t ketartalékban 
még nem könyvelt ázsió összegét a 
cégbírósági bejegyzésig 

84A112 ALAPVET  T KEKÉNT 
ELISMERT TARTALÉKOK 

 =84A11211+ 84A11212+ 84A11213  
A Hpt. 5. számú melléklet 3.c), d), f), g),  4., 
5. c), d) 8. és 9. pontok szerinti tartalékok és 
eredménytételek 

84A1121 Lekötött tartalék 
 Hpt. XXX. Fejezet, Hpt. 5. számú melléklet 
3.c) pont. 
Szmt. 38. § (1) bekezdés 

84A1122 
Eredménytartalék alapvet  
t kében figyelembe vehet  
része 

=84A112131+ 84A112132+ 84A112133+ 
84A112134  
Hpt. 71-73. §-ok, Hpt. 5. számú melléklet 3. 
f), 5. c), 8. és 9. pontok - a befizetett 
jegyzett t kével (84A1111) összhangban 

84A11221 a1) Számviteli 
eredménytartalék, ha pozitív 

Hpt. 71-73. §-ok, Hpt. 5. számú melléklet 3. 
f) 
Szmt. 37. §, 35. § (9) bekezdés 
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84A11222 a2) (-) Számviteli 
eredménytartalék, ha negatív 

Hpt. 71-73. §-ok, Hpt. 5. számú melléklet 5. 
c) pontok Szmt. 37. §, 35. § (9) bekezdés  
A tárgyévet megel z  év – osztalékfizetési 
kötelezettségt l és egyéb terhekt l (pl. adó, 
tartalékképzés) mentes – el zetes 
eredményét a tárgyévet követ  negyedéves 
jelentésekben következ ként kell 
figyelembe venni: 
 ha pozitív, a szavatoló t kében csak 

akkor lehet figyelembe venni, ha azt a 
könyvvizsgáló hitelesítette.  

 a  negatív eredményt a könyvvizsgálói 
hitelesítés el tt is figyelembe kell venni. 

Könyvvizsgáló által hitelesítettnek az 
el zetes eredmény akkor tekinthet , ha ezt a 
nyereséget a kimutatások auditálásáért 
felel s személyek ellen rizték és elegend , 
megfelel  bizonyosságot szereztek arról, 
hogy annak összegét az érvényes magyar 
számviteli jogszabályoknak megfelel en 
állapították meg. 

84A11223 

b1) (-) Eredménytartalék 
csökkenése a Felügyeletnek 
bejelentett, dokumentált, 
Cégbíróságon még nem 
bejegyzett jegyzett 
t keemelés miatt 

Hpt. 5. számú melléklet 8. pont 

84A11224 

b2) Eredménytartalék 
növekedése a Cégbíróságon 
még nem bejegyzett jegyzett 
t ke leszállítás miatt 

Hpt. 5. számú melléklet 9. pont 

84A1123 

Könyvvizsgáló által 
hitelesített mérleg szerinti 
vagy évközi eredmény, ha 
pozitív 

 Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú 
melléklet 3. g) pont 
A könyvvizsgáló által hitelesített id szak 
halmozott, el relátható kifizetést és 
osztalékot nem tartalmazó, pozitív 
eredményét kell ezen a soron kimutatni.  
Ha az évközi auditálás záró dátumát követ  
id szakban keletkez  eredmény pozitív, ezt 
az összeget csak a következ  auditáláskor 
lehet ebben a sorban szerepeltetni. Ha az 
évközi auditálás záró dátumát követ  
id szakban keletkez  eredmény negatív, a 
következ  auditálásig a 84A11241 sorban 
kell szerepeltetni. 
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84A11241 (-) Évközi eredmény, ha 
negatív 

Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú 
melléklet 5. d) pont második szakasza 
szerint 
Ebben a sorban kell szerepeltetni az évközi 
auditálási periódust követ  hónapoknak a 
hitelesített pozitív eredményt csökkent  
tárgy negyedéves veszteségeit a következ  
auditálásig. Ha a következ  auditáláskor az 
év elejét l halmozott számviteli eredmény 
pozitív, az ezen a soron szerepl  id közi 
veszteségek kimutatását meg kell szüntetni. 

84A11242 
(-) Könyvvizsgáló által 
hitelesített mérleg szerinti 
eredmény, ha negatív 

Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú 
melléklet 5. d) pont els  szakasza szerint. 

84A113 

ALAPVET  T KEKÉNT 
ELISMERT EGYÉB 
T KEELEMEK  - Vegyes 
tulajdonságú befizetett 
jegyzett t ke és az alapvet  
kölcsönt ke teljes összege 

= 84A11311+84A11312  
Hpt. 5. számú melléklet 3.h), 3. i), 7. és 11. 
pontok; 
A vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett 
t ke és alapvet  kölcsönt ke együttes 
összege, amely a Hpt. 5. számú melléklet 
14. pont szerinti korlátozások alapja. A 
bels  nyilvántartásokban a rendelkezésre 
álló vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett 
t ke és alapvet  kölcsönt ke teljes összegét 
a 14. a)-c) pontokban meghatározott 
jellemz kkel rendelkez  típusokra meg kell 
bontani és az alapvet  t kében figyelembe 
vehet  rész összetételének 
meghatározásakor ezt alkalmazni kell.   
A vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett 
t ke és alapvet  kölcsönt ke rendelkezésre 
álló összegének meghatározásánál 
figyelembe kell venni a Hpt. 234/C. §-ban 
foglalt átmeneti rendelkezést (lásd 84A1134 
sort)  

84A1131 Vegyes tulajdonságú 
befizetett jegyzett t ke 

A soron kimutatott összeg a Hpt. 5. számú 
melléklet 3. h) és 7. pontoknak megfelel  
jegyzett t ke teljes összege (függetlenül a 
cégbírósági bejegyzést l), amennyiben azt 
befizették, hozzáadva a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetést (t ketartalék) és 
csökkentve a visszavásárolt saját részvény 
könyv szerinti értékével. 
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84A1132 Alapvet  kölcsönt ke  

Hpt. 5. számú melléklet 3. i), 11-13. 
pontokban foglaltaknak megfelel en ezen a 
soron kell kimutatni az alapvet  
kölcsönt ke teljes összegét 
–Az alapvet  kölcsönt kéb l le kell vonni a 
visszavásárolt, saját kibocsátású, alapvet  
kölcsönt kének min sül , mérlegben az 
eszközök között kimutatott értékpapírok 
könyv szerinti értékét *1/ átmeneti 
rendelkezés: Hpt. 234/E. §. 

84A114 (-) EGYÉB LEVONÁSOK 
AZ ALAPVET  T KÉB L  84A114=84A1141+84A1142+84A1143 

84A1141 (-) Immateriális javak 
(amortizált értéken)  Hpt. 5. számú melléklet 5. b) pont 

84A1142 

(-) Vegyes tulajdonságú 
befizetett jegyzett t ke és 
alapvet  kölcsönt ke limit 
feletti része 

 A Hpt. 5. számú melléklet 5. f) és 14. 
pontban foglalt beszámíthatósági 
korlátoknak megfelel en ez a sor 
tartalmazza a vegyes tulajdonságú befizetett 
jegyzett t ke és alapvet  kölcsönt ke 
összegének az alapvet  t kében figyelembe 
nem vehet  részét. A bels  
nyilvántartásokban a limit feletti részt a 14. 
a)-c) pontokban meghatározott jellemz kkel 
rendelkez  típusokra meg kell bontani.  
Az átmeneti mentességgel rendelkez  t kék 
beszámíthatóságát a Hpt. 234/C. § 
szabályozza. 
A limit feletti rész a járulékos t ke 
összegébe beszámítható (84A121 sor). 

84A1143 (-) Egyéb levonások  = 84A11431 

84A11431 (-) Kockázati céltartalék és az 
értékvesztés hiánya   Hpt. 5. számú melléklet 5. e) pont 

84A12 JÁRULÉKOS T KE = 84A121 + …. + 84A129 
Hpt. 5. számú melléklet 1., 15-24. pontok 

84A121 

Vegyes tulajdonságú 
befizetett jegyzett t kéb l és 
alapvet  kölcsönt kéb l a 
járulékos t kébe beszámítható 
rész 

 = (-) 84A1142 
Hpt. 5. számú melléklet 15. e) pont 
Az alapvet  t ke limittúllépése (lásd 
84A1142), amely a járulékos t kébe még 
beszámítható. 
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 
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84A122 
Értékelési tartalékok járulékos 
t kében figyelembe vehet  
része 

A sor tartalma: 
a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka (Hpt. 
5. számú melléklet 15. b) pont; Szmt. 39. § 
(1) bekezdés a) pontja, 57. § (1)-(3) 
bekezdések, 58. §, 60. § (9) bekezdés 
 
b) számviteli valós értékelés értékelési 
tartaléka (Hpt. 5. számú melléklet 15. b) 
pont; Szmt. 39. §, 59/A-59/F. §, 60. § (8) 
bekezdés) CSÖKKENTVE a bekerülési 
értéken értékelt pénzügyi instrumentum 
cash-flow fedezeti ügyletének valós 
értékeléséb l származó értékelési 
tartalékának összegével (Hpt. 5. számú 
melléklet 23. pont) 
 
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 

84A123 

Lejárat nélküli 
osztalékels bbségi, a 
nyereséges évben az elmúlt 
év(ek) elmaradt 
hozamkifizetésére is 
feljogosító, jegyzett és 
befizetett els bbségi 
részvények és egyéb, 
járulékos t kébe sorolható 
részvények, részjegyek és 
alárendelt kölcsönt ke 

Hpt. 5. számú melléklet 15.a) és 15.c) 
pontokban felsorolt járulékos t ke 
elemekb l a lejárat nélküli részek összegét 
kell a sorban megjeleníteni.  
E soron kimutatott járulékos t keelemek 
lejárattal rendelkez  részét a 84A125 és 
84A126 sor tartalmazza. 
A 22. pontnak megfelel en az alárendelt 
kölcsönt kéb l le kell vonni a 
visszavásárolt, saját kibocsátású, alárendelt 
kölcsönt kének min sül , mérlegben az 
eszközök között kimutatott értékpapírok 
könyv szerinti értékét *1/ átmeneti 
rendelkezés: Hpt. 234/E. §. 
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni.  

84A124 Járulékos kölcsönt ke 

 Hpt. 5. számú melléklet 15. d) és 18. pont 
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 

84A125 

Lejárattal rendelkez  
osztalék-els bbségi, a 
nyereséges évben az elmúlt 
év(ek) elmaradt 
hozamkifizetésére feljogosító, 
jegyzett és befizetett 
els bbségi részvények és 
egyéb, járulékos t kébe 
sorolható részvények, 
részjegyek 

Hpt. 5. számú melléklet 15. a) pontban 
felsorolt járulékos t ke elemekb l a 
lejárattal rendelkez  részek névértékét és 
t ketartalékát kell a sorban megjeleníteni.  
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 
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84A126 Lejárattal rendelkez  
alárendelt kölcsönt ke 

 Hpt. 5. számú melléklet 15. c), 19., 20. és 
22. pontok.  
A számviteli mérlegben szerepl  alárendelt 
kölcsönt ke értékének a szavatoló t kébe 
történ  beszámítását legalább a visszafizetés 
id pontját megel z  utolsó öt évben évente 
egyenletesen csökkenteni kell. 
Az alárendelt kölcsönt kéb l le kell vonni a 
hitelintézet által visszavásárolt, saját 
kibocsátású, alárendelt kölcsönt kének 
min sül , mérlegben az eszközök között 
kimutatott értékpapírok könyv szerinti 
értékét *1/ átmeneti rendelkezés: Hpt. 
234/E. §.    
A lejárat nélküli alárendelt kölcsönt két a 
84A123 soron kell feltüntetni.  
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 

84A127 Részvénnyé átváltoztatható 
kötvények 

 Hpt. 5. számú melléklet 21. pont 
Ebben a sorban kell kimutatni a részvénnyé 
átváltoztatható kötvények értékét. Járulékos 
t keelemként történ  beszámíthatósága, ha 
kielégíti az alárendelt kölcsönt kére, az 
alapvet  kölcsönt kére vagy a járulékos 
kölcsönt kére vonatkozó feltételeket. (Hpt. 
5. számú melléklet 11., 18. és 19. pont) 
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 

84A128 

(-) Lejárattal rendelkez  alap-, 
járulékos-, alárendelt 
kölcsönt ke és járulékos 
t keként figyelembe vehet , 
lejárattal rendelkez  
részvények és részjegyek 
összegének limit feletti része 

Hpt. 5. számú melléklet 24. b) pont 
A lejárattal rendelkez , a Hpt. 5. számú 
melléklet 11., 18. és 19. pontok szerinti 
kölcsönt ke elemek és a 15.a) pont szerinti 
részvények és részjegyek összesített 
értékének az alapvet  t ke 50 %-át 
meghaladó összegét tartalmazza a sor. 
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 

84A129 (-) Járulékos t ke limit feletti 
része 

 Hpt. 5. számú melléklet 24. a) pont 
A Járulékos t kének az Alapvet  t ke 
összegét meghaladó értékét tartalmazza a 
sor. 
Negatív alapvet  t kéj  adatszolgáltatónak 
ezen a soron 0 (nulla) értéket kell 
szerepeltetni. 
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84A13 KIEGÉSZÍT  
INFORMÁCIÓK   

84A131 (-)  Elismert, de fel nem 
használt szavatoló t ke  Hpt. 5. számú melléklet 31. pontja 

84A132 Alárendelt kölcsönt ke 
számviteli értéke 

 Az alárendelt kölcsönt kének a Hpt. 5. 
számú melléklet 20. pont szerinti 
beszámítási limitekkel nem csökkentett – 
számviteli – értékét tartalmazza a sor. 

84A133 Induló t kekövetelmény 

 Hpt. 9. §; 71-72. §; 76. §  
Már m köd  adatszolgáltató esetén: 
amennyiben az adatszolgáltató indulása óta 
megemelkedett a Hpt. 9. §-ban el írt, 
induláskor szükséges legkisebb jegyzett 
t ke összege, a cellába a 9. § szerinti, 
jelentés készítésekor aktuális legkisebb 
jegyzett t ke összegét kell feltüntetni, mivel 
az adatszolgáltató saját t kéje nem 
csökkenhet a 9. §-ban meghatározott 
legkisebb érték alá [Hpt. 71. § (1) 
bekezdése, és 76. § (1) bekezdés b) pont]. A 
9. §-ban meghatározott értékre való 
fokozatos feltöltés lehet ségét a Felügyelet 
átmenetileg engedélyezheti, de a cella 
értékét ez nem befolyásolja. 

 
 
 
 
 
 
84B T KEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉS  
 
 
A tábla célja 
 
A tábla az adatszolgáltató Hpt. és a kapcsolódó kockázatkezelési jogszabályok szerinti minimális 
szavatoló t ke szükségletének nagyságát és összetételét vizsgálja.   
 

PSZÁF kód Megnevezés 
 

Jogszabályi hivatkozás 
 

SOROK 

84B11 
Fizetési forgalom módszer szerint 
(Hpt.87/D. (1) bekezdés a) pont 2. 
alpontja) 

Hpt. 87/D. §, 87/G. § 

84B12 Költség módszer szerint (Hpt.87/D. 
(1) bekezdés a) pont 1. alpontja) 

Hpt. 87/D. §, 87/F. §; Pszkr. 6. § (3) bekezdés a) 
pont  

84B13 Irányadó módszer szerint (Hpt.87/D. 
(1) bekezdés a) pont 3. alpont) 

Hpt. 87/D. §, 87/H. §, 87/I. §, Pszkr. 6. § (3) 
bekezdés b) pont 
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84B14 Átlagos kinnlev  elektronikuspénz- 
állomány 

Hpt. 87/O. § 
Fogalom meghatározása: Hpt. 2. számú melléklet 
III./67. pont 

84B21 
Kockázatok fedezetére figyelembe 
vehet  szavatoló t ke összesen (84A1 
cella értéke)  

Hpt. 87/D. §, 5. számú melléklet 

84B22 T kekövetelmény összesen 
Hpt. 87/D. §  
Elektronikuspénz kibocsátási tevékenység végzése 
esetén minimum 100 millió Ft. 

84B221    - pénzforgalmi szolgáltatáshoz 
kapcsolódó 

A fizetési forgalom-, a költség-, vagy az irányadó 
módszer valamelyikével meghatározott 
t kekövetelmény, vagy az induló legkisebb t ke a 
Hpt. 9. § szerint. 
 
Irányadó módszer alkalmazása esetén a Hpt. 87/H. § 
(5) bekezdés feltétele figyelembe veend .  
 

84B222    - elektronikuspénz-kibocsátási 
tevékenységhez kapcsolódó 

(84B14,h) cella értéke vagy az induló legkisebb t ke 
a Hpt. 9. § szerint. 

84B23 Szavatoló t ke többlet/hiány (+/-) 84B21-84B22 

84B31 

Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) 
el írásainak figyelembe vételét 
követ en rendelkezésre álló szavatoló 
t ke  

Hpt. 76. § (2) bekezdés 
A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) el írásainak 
figyelembe vételét követ en rendelkezésre álló 
szavatoló t két a felügyeleti vizsgálatot záró 
Prudenciális levél (szükség esetén határozat) 
el írásainak megfelel en kell meghatározni.  
Az els  felügyeleti felülvizsgálat id pontjáig a 84A1 
sorban szerepl , rendelkezésre álló szavatoló t ke 
összegét kell szerepeltetni. 

84B32 
Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) 
el írásainak figyelembe vételét követ  
t kekövetelmény  

Hpt. 87/D. § (2) bekezdés 
A t kekövetelményt a felügyeleti vizsgálatot záró 
Prudenciális levél [szükség esetén határozat] 
el írásainak megfelel en kell meghatározni. A 
többlett ke el írást a Felügyelet a teljes minimális 
t kekövetelmény [Hpt. 76. § (1) bekezdés], vagy az 
egyes kockázatok, és érintett portfóliók 
t kekövetelménye %-ában adja meg. A 84B32 
sorban szerepl  értéket a %-os t ketöbblet 
el írásainak megfelel en kell kiszámítani és ezt a %-
os emelést a következ  felülvizsgálatig 
folyamatosan be kell tartani. 
Az els  felügyeleti felülvizsgálat id pontjáig a 
84B22 sorban szerepl  minimális szavatoló 
t keszükséglet összegét kell szerepeltetni. 

84B33 
Szavatoló t ke többlet/hiány 
felügyeleti felülvizsgálat el írásainak 
figyelembevételét követ en 

= 84B31-84B32 

84B34 
T kemegfelelési index felügyeleti 
felülvizsgálat el írásainak 
figyelembevételét követ en 

= (84B31/84B32) *100% 
 

84B35 
TMM felügyeleti felülvizsgálat 
el írásainak figyelembevételét 
követ en 

=( 84B31/84B32) *8% 
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84B36 

BELS  T KEMEGFELELÉS 
ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
SZAVATOLÓ T KE 

Hpt. 76/K. § 
A bels  t kemegfelelés értékelés (ICAAP) során 
meghatározott rendelkezésre álló szavatoló t ke 
összegét kell a sorban megjeleníteni. 
Az els  ICAAP-ot megel z en a cella értéke nulla. 

84B37 

BELS  T KEMEGFELELÉS 
ÉRTÉKELÉS (ICAAP) 
SZAVATOLÓ T KE 
SZÜKSÉGLETE  

Hpt. 76/K. § 
A bels  t kemegfelelés értékelés (ICAAP) során 
meghatározott szavatoló t keszükségletet kell a 
sorban megjeleníteni. 
Az els  ICAAP-ot megel z en a cella értéke nulla. 

84B38 Szavatoló t ke többlet/hiány bels  
t kemegfelelés értékelést követ en 

= 84B36-84B37 

84B39 T kemegfelelési index bels  
t kemegfelelés értékelést követ en 

= (84B36/84B37) *100% 
 

84B40 TMM bels  t kemegfelelés értékelést 
követ en 

= (84B36/84B37) *8% 
 

OSZLOPOK 

1 Általános igazgatási költség Hpt. 87/D. §, 87/F. §, 87/J. §, Pszkr. 6. § (3) 
bekezdés a), (4), (5), (9) bekezdések, 7. §; 

2-4 A tárgyévet megel z  3 üzleti év 
irányadó mutató összegei 

Hpt. 87/D. §, 87/H. §, 87/J. Pszkr. 6. § (3) bekezdés 
b), (5), (9) és (10) bekezdés, 7. §; 
Szorzótényez : 87/I 

5 
 

Irányadó mutató: 
Megel z  3 üzleti év átlaga 

Hpt. 87/D. §, 87/H-87/J. §, Pszkr. 6. § (3) bekezdés 
b) pont; 
A 2-4 oszlopokban szerepl  irányadó mutató értékek 
egyszer  számtani átlaga 

6 Figyelembe veend  fizetési forgalom 
értéke 

Hpt. 87/D. §, 87/F. §; Pszkr. 6. § (3) bekezdés a) 
pont 
Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 

7 Átlagosan kinnlev  elektronikus pénz- 
állomány elmúlt 6 havi átlaga Hpt. 2.számú melléklet III./67 pont 

8 Kockázati súly 87/G. § (1) bekezdés 

9 Kockázati súllyal súlyozott érték 8= 6 * 7 

10 "k" tényez  87/G. § (2)-(4) bekezdés 

11 T kekövetelmény Hpt. 87/D. § 

12 Összegz  adatok A t kekövetelmény teljesítésére vonatkozó összegz  
adatok a 84B21-81B40 sorokra 

 
 
 
  



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 179. szám 36815

 
 
85A Min sített követelésállomány alakulása   
 
 
A tábla célja az adatszolgáltató min sített követelésállományának negyedév végi, és év végi 
alakulásának bemutatása.  
Az auditált éves jelentésben az auditált, végleges adatokat kell feltüntetni, azaz a min sített 
követelés állomány és az arra vonatkozó értékvesztés adatainak meg kell egyeznie az éves 
beszámolóban szerepl  értékekkel.   
 
A jelentés kitöltése 
A jelentésben be kell mutatni az adatszolgáltató tárgynegyedév eleji nyitó, és tárgynegyedév 
végi záró valamint a tárgyév eleji és év végi, (auditált jelentés esetén) jogszabály által 
meghatározottak szerinti min sített – a beszámolási id szakra vonatkozó – 
követelésállományát.  
A követelésállományt min sített ügyletek, a megképzett értékvesztés, visszaírt értékvesztés, 
valamint leírt, értékesített követelés bontásban kell feltüntetni, amelyet forint és 
devizabontásban, értékre és ügylet darabszámra kell kimutatni.   
A min sített ügyletek között az adatszolgáltató számviteli politikájában meghatározottak 
szerint min sített, nem problémamentes min sítés  ügyleteket bekerülési (bruttó) értéken kell 
kimutatni, valamint pénzforgalmi és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységb l, 
elektronikuspénz kibocsátási és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységb l, és egyéb 
üzleti tevékenységb l származó bontásban bemutatni. A pénzforgalmi és kapcsolódó 
pénzügyi szolgáltatásokból származó követelésekb l külön soron be kell mutatni az 
adatszolgáltató által a Hpt. 6/B. §-ában foglalt feltételek mellett nyújtott hitel- és 
kölcsönügyletek min ségét. Az elektronikuspénz kibocsátási és kapcsolódó pénzügyi 
szolgáltatásokból származó követelésekb l külön soron be kell mutatni az adatszolgáltató 
által a Hpt. 6/D. §-ában foglalt feltételek mellett nyújtott hitel- és kölcsönügyletek min ségét. 
A táblában be kell mutatni a min sített mérlegen kívüli kötelezettségek állományát, amelyb l 
külön soron ki kell emelni az ügyfelekkel kötött hitelszerz désekb l a le nem hívott hitelkeret 
állományát, és az arra képzett és felhasznált, felszabadított értékvesztés összegét.  
A „Megképzett értékvesztés/céltartalék”, és a „Visszaírt értékvesztés/céltartalék 
felhasználása, felszabadítása” sorokon  az ügylet élettartama során a bels  szabályzatok 
alapján számvitelileg megképzett, vagy visszaírt összes értékvesztést, céltartalékot ki kell 
mutatni.   
A számviteli politikában megfogalmazott eljárás szerint leírt követeléseket szintén 
tevékenység típusonként kell kimutatni.  
 

86A Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok 
 
 
A tábla célja  
 
A Pmt. végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden adatszolgáltatónak a törvény 
végrehajtására bels  szabályzattal kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie a vonatkozó 
információk kimutatására.  
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A táblázat kitöltése 
 
A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni 
vállalkozók, stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.  
Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejét l halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. 
Az értékösszegeket ezer forintban kell megadni.  
A devizában felmerül  állományi adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos 
devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok 
szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.  
Deviza ügylet esetén az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos 
devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok 
szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni. 
Az adatokat értelemszer en mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott [naptári év 
elejét l kumulált] oszlopokban darabszámra, az értékösszegeket ezer forintban kell megadni.  
 
Az oszlopok:  
a) Tárgynegyedév - darabszám,  
b) Tárgynegyedév - összeg  
c) Halmozott - darabszám,  
d) Halmozott – összeg  
 
Az egyes sorok tartalma:  
 
86A1 Nem teljes kör en átvilágított ügyfél  
A nem teljes kör en átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon 
ügyfelek számát, amelyeknél az adatszolgáltatónak nem áll rendelkezésre ügyfelér l az összes 
szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt 8. §-ban el írt és annak megfelel  nyilatkozat a 
tényleges tulajdonosról. 
 
86A11 Ebb l: ügyfélkövetelés  
A 86A1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés 
összege: az ügyfél összes követelése az intézménnyel szemben. Az ügyfélkövetelés nem 
nettósítható! Darabszám: az ügyfelek számát kell megadni, nem a követelések darabszámát. 
 
86A12 Ebb l: ügyfél-kötelezettség  
A 86A1 sorból az ügyfél-kötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfél 
kötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben. Az ügyfél-
kötelezettség nem nettósítható! Darabszám: az ügyfelek számát kell megadni, nem a 
kötelezettségek darabszámát. 
 
86A2 Összes ügyfél átvilágítás  
Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes ügyfél számát, amelyek esetében 
az adatszolgáltató az ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta.  
 
86A21 Egyszer sített ügyfél átvilágítás  
Az egyszer sített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, amelyek 
esetében az adatszolgáltató a Pmt. 12. §-a alapján az egyszer sített ügyfél-átvilágítási eljárást 
lefolytatta. 
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86A22 Fokozott ügyfél átvilágítás  
A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, amelyek esetében 
az adatszolgáltató a Pmt. 14. §-a alapján a fokozott ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta. 
 
86A221 Ebb l: kiemelt közszerepl  ügyfél (PEP) átvilágítása  
A kiemelt közszerepl  ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, 
amelyeknél az adatszolgáltató megállapította, hogy a külföldi ügyfél kiemelt közszerepl nek 
min sül (Pmt. 16. §). Kiemelt közszerepl  a Pmt. 4. §-a alapján az a külföldi lakóhellyel 
rendelkez  természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási 
intézkedések elvégzését megel z  egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az 
ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.  
 
86A23 Normál ügyfél átvilágítás  
A normál ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik ügyfél 
átvilágítása nem tartozik sem a fokozott, sem az egyszer sített ügyfél-átvilágítás típusába. 
 
86A31 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás  
Az üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás sorban kell szerepeltetni azon új ügyfelek 
számát, amelyek esetében az adatszolgáltató az ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta.  
 
86A32 Hárommillió-hatszázezer forintot elér  vagy meghaladó összeg  tranzakció miatti 
átvilágítás  
A hárommillió-hatszázezer forintot elér  vagy meghaladó összeg  tranzakció miatti 
átvilágítás sorban azon ügyfelek számát kell szerepeltetni, akiket az adott negyedévben 
kizárólag amiatt világított át az adatszolgáltató, mert hárommillió-hatszázezer forintot elér  
vagy meghaladó összeg  tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megel z en 
nem voltak szerz dött ügyfelek, vagy meghatalmazottak, és átvilágításukra korábban nem 
került sor.  
 
86A33 Több, egymással összefügg , hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összeg  
tranzakció miatti átvilágítás  
A több, egymással összefügg , összesen hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összeg  
tranzakció miatti átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akiket az adott 
negyedévben amiatt világítottak át, mert több egymással összefügg  olyan ügyleti megbízást 
kezdeményeztek, melyek együttes összege meghaladta a hárommillió-hatszázezer forintot és 
átvilágításukra korábban nem került sor. 
 
86A34 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti 
átvilágítás  
A korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti 
átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfeleket, akiket az adatszolgáltató már korábban 
átvilágított, de kétség miatt új átvilágításra került sor.  
 
86A35 Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadása  
A más szolgáltató által elvégzett átvilágítás eredményének elfogadása sorban a más 
szolgáltató által elvégzett, az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell 
feltüntetni.  
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86A36 Pénzforgalmi közvetít  által végzett átvilágítás 
A Hpt. 2. számú melléklet I. rész 12.3. pontjában meghatározott pénzforgalmi közvetít i 
tevékenységet végz  közvetít k által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.  
 
86A41 Saját bejelentések  
A saját bejelentések: a darabszám és az összeg oszlopban az adatszolgáltató által a pénzügyi 
információs egységként m köd  hatóság részére, az adott negyedévben küldött bejelentések 
számát és a bejelentésekben hivatkozott összes összeget kell feltüntetni ezer forintban. A 
bejelentett összeg az adott tranzakcióban szerepl  összeg, amelyet az ügyfél az 
adatszolgáltatónak átadott, vagy részére beérkezett.  
 
86A42 Bejelentésekb l devizában bonyolított ügyletek  
A bejelentésekb l devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, 
melyeket az adatszolgáltató devizában bonyolított. 
 
86A432-86A435 Bejelentésekb l:1-5. legnagyobb összeg  bejelentés  
A bejelentésekb l az öt legnagyobb összeg  sorban az 51. sorból az öt legnagyobb összeg  
ügyletet kell felsorolni csökken  sorrendben.  
 
86A44 Bejelentésekb l pénzforgalmi közvetít  által végzett tranzakciók bejelentése  
A bejelentésekb l pénzforgalmi közvetít  által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon 
bejelentések kerülnek, amelyeknél az adatszolgáltató közvetít je útján végzett tevékenysége 
során került sor bejelentésre.  
 
86A5 Bejelentésekb l 24/48 órára felfüggesztett tranzakció  
A bejelentésekb l 24 vagy 48 órára felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell 
feltüntetni, amelyek során az adatszolgáltató 24 vagy 48 órás felfüggesztést alkalmazott.  
 
86A6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések  
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt ügyfélkövetelések számát és összegét 
kell feltüntetni.  
 
86A7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés  
A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell 
feltüntetni, amelyeket az adatszolgáltató a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett.  
 
86A8 Szankciós lista alapján zárolt követelések  
A szankciós lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes 
ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél szankciós listán való 
szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként 
m köd  hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett.  
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86BA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. 
86BB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. 
 
 
A táblák célja 
 
A táblák fogyasztóvédelmi célból a nyilvántartásba vett, fogyasztóktól érkezett 
panaszbejelentések, és azok feldolgozásának, kezelésének felmérését célozzák. Ezekben a 
táblázatokban azokat az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására 
vonatkozó, a panasznyilvántartó rendszerben rögzített panaszokat kell bemutatni, amelyek az 
adatszolgáltatóhoz írásban illetve elektronikus úton érkeztek be, vagy ott szóban (telefonon 
vagy személyesen) hangzottak el. A táblázatokban nem kell bemutatni azokat a szóbeli 
panaszokat, amelyeket a szolgáltató azonnal megvizsgált és szükség szerint orvosolt, 
amennyiben a fogyasztó nem jelezte, hogy panasza kezelését vitatja. Az adatszolgáltatás 
teljesítésének alapját a Hpt. rendelkezései képezik. Fogyasztó az önálló foglalkozásán és 
gazdasági tevékenységén kívül es  célok érdekében eljáró természetes személy. 
 
 
86BA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. 
 
A tábla kitöltése  
 
A tábla els  és második szakasza egymástól független szempontból vizsgálja a 
panaszügyeket. A táblázat els  része, a 86BA1 és alábontó sorai áttekintést adnak a 
tárgyid szakban beérkezett panaszügyek darabszámáról. A tábla második része, a 86BA21 - 
86BA232 sorokban szerepl  adatok a peresített panaszügyekr l adnak mennyiségi 
információt.  
 
A tábla oszlopai 
 
Az o) Összesen oszlopban szerepl , a tárgyid szakban nyilvántartásba vett panaszügyek 
valamint az id szak végén folyamatban lév  peresített panaszügyek, és a tárgyid szakban 
lezárt peresített panaszügyek panasztípusonkénti bontását az a) – n) oszlopokban kell 
feltüntetni. Ha az egy levél kapcsán bejelentett panasz több panasztípusba is besorolható, 
akkor a panasz els dleges témája szerint kell a besorolást elvégezni. A bejelentett 
panaszügyek panasztípusonkénti bontására a lenti Segédanyag ad iránymutatást. 
 
A tábla sorai 
 
A 86BA1 és annak alábontó soraiban kell feltüntetni a tárgyid szakban nyilvántartásba vett 
panaszügyek darabszámát (o) oszlop), és azok panasztípusok szerinti megbontását [a)- n) 
oszlopok]. 
A 86BA21 sorban az id szak végén folyamatban lév  peresített panaszügyek darabszámát (o) 
oszlop) és annak panasztípusonkénti bontását kell megadni [a)- n) oszlopok].  
A 86BA22 és 86BA23 sorokban a tárgyid szakban lezárt peresített panaszügyeket kell 
megbontani aszerint, hogy a panaszos vagy az adatszolgáltató javára zárult-e a per. A lezárult 
peresített panaszügyeket tovább kell bontani a panaszügyek megalapozottsága szerint. A 
panaszügyek megalapozottsága sorokban a lezárt, peresített panaszt az adatszolgáltató 
panaszkezelési eljárásának eredménye (elutasított, részben megalapozott, megalapozott 
panasz) szerint kell besorolni.  
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86BB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. 
 
 
A tábla kitöltése 
 
A tábla els  része a tárgyid szakban lezárt panaszügyek darabszámáról, a tábla második része 
a tárgyid szak végén folyamatban lév  panaszügyek számáról ad áttekintést, a tábla harmadik 
része a panaszügyekkel kapcsolatos egyéb tájékoztató adatokat tartalmazza.  
A 86BA és 86BB tábla egymástól független szempontból vizsgálja a panaszügyeket, ami azt 
is jelenti, hogy adott esetben átfedés is lehetséges a két tábla egy-egy adatsora között pl. a 
86BB tábla els  szakasza a lezárt ügyek vonatkozásában csak a lezárás tényét vizsgálja, nem 
pedig azt, hogy a lezárás peresítéssel vagy a nélkül zárult-e le. 
 
A tábla sorai 
 
A 86BB1 sorban a tárgyid szakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet 
tovább kell részletezni a szolgáltatási ágak (86BB11), a panasz típusa (86BB12), a panasz-
ügyintézés id tartama (86BB13), és a panaszügyek megalapozottsága (86BB14) szerinti 
bontásban.  
A 86BB2 alábontó soraiban az id szak végén még lezáratlan, folyamatban lév  panaszügyeket 
kell jelenteni panasztípusonkénti bontásban.  
Ha a panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz els dleges témája szerint kell a 
besorolást elvégezni. A panaszügyek panasztípusonkénti bontására a lenti Segédanyag ad 
iránymutatást. 
Az egyéb tájékoztató adatok között a 86BB31 soron kell megadni, hogy a tárgynegyedév 
végén az adatszolgáltató érdekében hány f  foglalkozik teljes munkaid ben a 
panaszügyekkel, panaszkezeléssel (akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás keretében). 
A 86BB32 sorban a panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összegét ezer forintban 
egészre kerekítve kell megadni.  
A 86BB331 sorban kell feltüntetni az adatszolgáltatót, mint panaszoltat érint  ügyek számát, 
amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltet  Testület eljárását megindította és err l a 
tárgynegyedévben értesítette az adatszolgáltatót. 
A 86BB332 sorban kell jelezni azon ügyek számát, amelyekkel kapcsolatban az 
adatszolgáltató a tárgynegyedévben igenl  alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy 
az eljárás mikor indult. 
A 86BB333 sorban kell jelezni azon ügyek számát, amelyekkel kapcsolatban az 
adatszolgáltató a tárgynegyedévben a Pénzügyi Békéltet  Testület döntését (határozatát vagy 
ajánlását) végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.  
A 86BB334 sorban kell szerepeltetni azon, a Pénzügyi Békéltet  Testület elé került ügyek 
számát, amelyekkel kapcsolatban az adatszolgáltató a tárgynegyedévben egyezségre jutott a 
panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult. 
 
 
Segédanyag a panasz-statisztikai kitöltési útmutatóhoz  

1. Panasztípusok szerinti megoszlás   
 

1) Árfolyam 
- egyes tranzakcióknál az árfolyam konkrét mértékének kifogásolása;  
- az ügyfél szerint nem megfelel  árfolyam alkalmazása a kalkulációban;  
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- az árfolyam nem megfelel  figyelembevétele vagy figyelmen kívül hagyása egy-egy 
pénzügyi instrumentum értékének meghatározásánál;  

-  árfolyamváltozás kifogásolása;  
- minden egyéb devizás vagy valutaátváltási tranzakcióra vonatkozó panasz, amely az 

árfolyammal kapcsolatos.  
2) Egyoldalú szerz désmódosítás 

Az ügyféllel kötött szerz dés kamatának, díjának, minden egyéb költségnek vagy 
feltételnek a módosítása. 

3) Elszámolás  
Ide sorolandók azok a panaszok, melyek egyes tranzakciókkal kapcsolatosan (pénztári ki-
befizetés, átutalási-átvezetési megbízás, akkreditív nyitás, beszedési megbízás, stb.) 
elszámolási vitát eredményeznek.  

4) Jogosulatlan tevékenység 
A Felügyelet engedélyének hiányában végzett engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos 
panaszok.  

5) Jutalék, költség, díj mértéke 
Itt kell feltüntetni minden a pénzügyi tevékenységhez kapcsolódóan vagy egyéb jogcímen 
felszámított díjak, jutalékok, költségek mértéke vagy új díj bevezetése miatti panaszt.  

6) Kamat mértéke 
Az adatszolgáltató által alkalmazott kamat mértékére vonatkozó panasz. 

7) KHR (BAR lista)  
Ide tartozik az ügyfelek adatainak KHR-be történ  továbbításával, KHR-ben történ  
nyilvántartásával, kezelésével, valamint a fogyasztók tájékoztatásának, értesítésének 
hiányosságával, elmaradásával kapcsolatos panaszok. 

8) Megbízás teljesítése 
Ide sorolandók azok a panaszok, melyek egyes tranzakciók (pénztári ki-befizetés, átutalási-
átvezetési megbízás, akkreditív nyitás, beszedési megbízás, stb.) hibás- vagy elmaradt 
teljesítéséb l ered en vitát eredményeznek. 

9) Nyilvántartási hiányosság  
A megbízható és naprakész nyilvántartást biztosító számviteli és informatikai háttér hibáira 
valamint az ügykezelés, adminisztráció során el forduló hibák (hibás bizonylat, beadvány 
elvesztése stb.) miatti panaszok tartoznak e csoportba. 

10) Pénzügyi közvetít  
Az adatszolgáltató pénzügyi közvetít jének tevékenységével kapcsolatos panaszok. 

11) Pénzügyi visszaélés 
Minden olyan beadvány, amelynek tárgya b ncselekmény elkövetésének, – így például 
készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel visszaélés, csalás, pénzmosás – gyanúját veti fel. 

12) Szolgáltatás min sége 
Az ügyfelekkel szemben tanúsított magatartás, udvariatlan kiszolgálás, nehezen elérhet  
ügyintéz k, ügyintézés lassúsága, stb.  

13) Tájékoztatási hiányosság  
- szerz déskötés el tt: ha a panasz els sorban arra vonatkozik, hogy az ügyfelet az 

adatszolgáltató hiányosan, tévesen, vagy egyéb okból nem megfelel en tájékoztatta az 
adott tranzakcióról, valamint az ügyfelet terhel  többletköltségekr l, vagy bármilyen 
olyan tényez r l, amely az ügyfél szempontjából lényeges lehet az ügyleti 
döntéshozatalában.  

- szerz déskötés után: ha a panasz a tranzakció végrehajtását követ  id szakban történt 
téves, hiányos, vagy egyéb okból nem megfelel  tájékoztatására vonatkozik [pl. 
szerz déses feltételek változására, kondícióváltozásra, jogokra és kötelezettségekre 
vonatkozó téves. hiányos tájékoztatásra, stb.].  
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14) Egyéb ügyviteli hibák 

Minden, a fenti kategóriákba nem sorolt panaszt itt kell számba venni. 
 
2. Szolgáltatási ágak  
 
A. Pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos 
 

 fizetési számla vezetésével 
Fizetési számlák vezetésével kapcsolatos tranzakciókkal, az ehhez kapcsolódó 
elszámolásokkal, díjakkal kapcsolatos panasz. 

 készpénzátutalással 
Fizetési számla megnyitása nélkül a fizet  fél által befizetett pénz utalása 
kedvezményezett vagy a kedvezményezett megbízásából eljáró pénzforgalmi 
szolgáltató részére abból a célból, hogy a pénz a kedvezményezett részére kifizetésre 
kerüljön (pl. sárga csekk). 

 készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
Olyan panasz, amely csekkel, elektronikus pénzzel és a pénzforgalmi szolgáltató és az 
ügyfél közötti keretszerz désben meghatározott olyan személyre szabott dologgal 
vagy eljárással kapcsolatos, amely lehet vé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás 
megtételét. 

 elektronikus bankolással 
Az elektronikus eszközökkel (telefon, internet, fax) bonyolított banki szolgáltatások, 
ha a panasz kifejezetten a felhasznált elektronikus eszköz nem kielégít  m ködésére 
(esetleg rendszerbeli hiányosságára) vonatkozik. 

 
B. Pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos  
 

 hitelezéssel 
A pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódóan nyújtott hitelre vonatkozó panasz. 

 letéti szolgáltatással 
Pénzösszegek az ügyfél megbízásából, elkülönített letéti számlán kamatra vagy kamat 
nélkül történ  elhelyezése és kezelése, külön jogszabályban rögzített feltételek szerint. 

 pénz átváltással 
A pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénznemek, fizetési m veletek tárgyát 
képez  pénz pénzforgalmi szolgáltató által történ  átváltásával kapcsolatos panasz. 

 egyéb tevékenységgel kapcsolatos 
Minden, a fenti kategóriákba nem sorolt panaszt itt kell számba venni. 
 

C. Elektronikus pénz kibocsátásával kapcsolatos 
 

D. Elektronikus pénz kibocsátásához kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos 
Itt kell szerepeltetni az elektronikuspénz-kibocsátási szolgáltatás m ködtetésével 
összefügg , egyéb, szorosan kapcsolódó kiegészít  szolgáltatásokkal kapcsolatos 
panaszokat. 
 

E. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos 
Minden, a fenti kategóriákba be nem sorolt panaszt itt kell feltüntetni. 
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PIVDN FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves) 
 
Beküldési gyakoriság: negyedéves 
 
A felügyeleti díj fizetésére kötelezett pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény a Hpt. 139/A. § (7) bekezdése szerint számítja a felügyeleti díj összegét. 
 
A tábla kitöltése  
 
A PIVDN01 Tárgynegyedévi m ködés napjainak száma (nap) sorba a tárgynegyedévi 
tényleges m ködési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét 
negyedév közben kezdi meg, a m ködési napok száma: 90 nap mínusz a nem m ködési napok 
száma, mivel minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, így teljes tárgynegyedévi 
m ködés esetén 90 nap jelentend . 
A PIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - t kekövetelmény soron kell feltüntetni a 
felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi t kekövetelmény 
összegét, a negyedéves jelentés 84B22,11 cella (sor összesen) értékével egyez en. A 
PIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – t kekövetelmény után a Hpt. 
139/A. (7) bekezdésben meghatározott mérték szerint az PIVDN2 soron feltüntetett 
t kekövetelmény 3,8 ezrelékének negyedévre jutó id arányos része 
({(84B22,11*0,0038)*PIVDN01,1/90}/4). 
 
A PIVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen soron kell szerepeltetni 
a negyedéves változó díjfizetési kötelezettség összegét. E soron feltüntetett összeg tárgyév 
második negyedéve kivételével megegyezik a PIVDN03 sorban feltüntetett változó díj 
értékével. A második negyedévben úgy kell meghatározni, hogy a tárgynegyedévre számított 
változó díjat korrigálni kell az el z  évre számított pénzügyileg rendezend  korrekcióval 
(PIVDN04=PIVDN03-PIVDN11). 
 

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következ  csillaggal 
jelölt sorokat: PIVDN05 sortól a PIVDN11 sorig. 
 

A PIVDN05 El z  évi m ködés napjainak száma (nap) sorba az el z  évi tényleges m ködési 
napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét év közben kezdte meg, a 
m ködési napok száma: 360 nap mínusz a nem m ködési napok száma, mivel az évet 360 
naposnak kell tekinteni, így teljes évi m ködés esetén 360 nap jelentend . 
 
A PIVDN06 sorban az el z  év végi auditált t kekövetelményt kell szerepeltetni. 
A PIVDN07 soron az el z  évre, a t kekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni 
(PIVDN06 El z  évi változó díj alapja - t kekövetelmény után - auditált adatok alapján * 
0,0038 * PIVDN05/360) 
A PIVDN08 El z  évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az el z  évben 
kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.  
A PIVDN09 El z  évre számított változó díj korrekciója (PIVDN08 – PIVDN07)* sor az 
el z  évben a nem auditált adatok alapján el z  év közben bevallott változó díjak összegének 
(PIVDN08) és az el z  év auditált adatainak alapján számított éves változó díj (PIVDN07) 
különbsége. A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. 
A PIVDN10 soron az el z  évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat kell 
jelenteni, mely az el z  évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó 
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díj (PIVDN101) és az el z  évben kizárólag az adott évre vonatkozóan felügyeleti változó 
díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIVDN102) összege. Az el z  évben kizárólag az 
el z  évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIVDN102) 
csak abban az esetben térhet el az el z  évben bevallott negyedéves változó díjak éves 
összegét l (PIVDN08), amennyiben el z  évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett 
összeg eltért egymástól. 
A PIVDN11 soron az el z  évben kizárólag az el z  évre vonatkozóan - felügyeleti változó 
díjként - ténylegesen pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az el z  évre 
számított változó díj különbségét kell jelenteni (PIVDN11=PIVDN102-PIVDN7). A soron a 
túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. Az els , a harmadik és a 
negyedik negyedévben a sor értéke 0 (nulla).  
 
 
PIFVDN Fióktelep - FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves) 
 
Beküldési gyakoriság: negyedéves 
 
A felügyeleti díj fizetésére kötelezett pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe a Hpt. 139/A. § (9) bekezdése 
szerint számítja a felügyeleti díj összegét. 
 
A tábla kitöltése  
 
A PIFVDN01 Tárgynegyedévi m ködés napjainak száma (nap) sorba a tárgynegyedévi 
tényleges m ködési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét 
negyedév közben kezdi meg, a m ködési napok száma: 90 nap mínusz a nem m ködési napok 
száma, mivel minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, így teljes tárgynegyedévi 
m ködés esetén 90 nap jelentend . 
A PIFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegf összeg soron kell feltüntetni a 
felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegf összeg 
összegét, a negyedéves jelentés 81A0,12 cella (sor összesen) értékével egyez en. A 
PIFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegf összeg  után a Hpt. 
139/A. (9) bekezdésben meghatározott mérték szerint az PIFVDN2 soron feltüntetett 
mérlegf összeg 0,1 ezrelékének negyedévre jutó id arányos része 
({(81A0,12*0,0001)*PIFVDN01,1/90}/4). 
 
A PIFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen soron kell 
szerepeltetni a negyedéves változó díjfizetési kötelezettség összegét. E soron feltüntetett 
összeg tárgyév második negyedéve kivételével megegyezik a PIFVDN03 sorban feltüntetett 
változó díj értékével. A második negyedévben úgy kell meghatározni, hogy a 
tárgynegyedévre számított változó díjat korrigálni kell az el z  évre számított pénzügyileg 
rendezend  korrekcióval (PIFVDN04=PIFVDN03-PIFVDN11). 
 

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következ  csillaggal 
jelölt sorokat: PIFVDN05 sortól a PIFVDN11 sorig. 
 

A PIFVDN05 El z  évi m ködés napjainak száma (nap) sorba az el z  évi tényleges 
m ködési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét év közben 
kezdte meg, a m ködési napok száma: 360 nap mínusz a nem m ködési napok száma, mivel 
az évet 360 naposnak kell tekinteni, így teljes évi m ködés esetén 360 nap jelentend . 
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A PIFVDN06 sorban az el z  év végi auditált mérlegf összeget kell szerepeltetni. 
A PIFVDN07 soron az el z  évre, a mérlegf összeg után számított változó díjat kell jelenteni 
(PIFVDN06 El z  évi változó díj alapja - mérlegf összeg után - auditált adatok alapján * 
0,0001 * PIFVDN05/360) 
A PIFVDN08 El z  évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az el z  évben 
kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.  
A PIFVDN09 El z  évre számított változó díj korrekciója (PIFVDN08 – PIFVDN07)* sor az 
el z  évben a nem auditált adatok alapján el z  év közben bevallott változó díjak összegének 
(PIFVDN08) és az el z  év auditált adatainak alapján számított éves változó díj (PIFVDN07) 
különbsége. A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. 
A PIFVDN10 soron az el z  évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat 
kell jelenteni, mely az el z  évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti 
változó díj (PIFVDN101) és az el z  évben kizárólag az adott évre vonatkozóan felügyeleti 
változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIFVDN102) összege. Az el z  évben 
kizárólag az el z  évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg 
(PIFVDN102) csak abban az esetben térhet el az el z  évben bevallott negyedéves változó 
díjak éves összegét l (PIFVDN08), amennyiben el z  évben a kiszámolt és a ténylegesen 
befizetett összeg eltért egymástól. 
A PIFVDN11 soron az el z  évben kizárólag az el z  évre vonatkozóan - felügyeleti változó 
díjként - ténylegesen pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az el z  évre 
számított változó díj különbségét kell jelenteni (PIFVDN11=PIFVDN102-PIFVDN7). A 
soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. Az els , a harmadik és a 
negyedik negyedévben a sor értéke 0 (nulla).  
 
 
87A RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ  
 
 
A jelentés célja  
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat 
tartalmazó jelentésekb l nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti 
folyamatokat, tendenciákat, a változást el idéz  okokat, üzleti döntéseket.  
 
A jelentés kitöltése  
A jelentés kitöltése során a folyamatok elemzésénél és számszer sítésénél az év elejét l 
bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben 
tapasztalt sajátosságokat. Ezt a jelentést az auditált, éves beszámolóhoz kapcsolódó 
információkkal is el kell készíteni és megküldeni a Felügyeletnek.  
 
I. Eszköz-forrásszerkezet  
 
1. Az adatszolgáltató eszköz- és forrásszerkezetében bekövetkezett fontosabb változások okai 
engedélyezett pénzforgalmi vagy pénzügyi tevékenységenként. Azokat az ellentétes 
tendenciát okozó tényez ket is ismertetni szükséges, amelyek összességükben a mérleg f bb 
adataiban nem vagy csak kismérték  módosulással (vagy ellentétes hatással) jelentkeznek. 
2. Mutassa be, hogy a negyedév alatt milyen típusú (milyen célt szolgáló), hány darab, és 
mekkora összérték  elektronikuspénzt tartalmazó kártyát bocsátott ki. 
3. Mutassa be, hogy a negyedév alatt hány esetben és milyen összérték  elektronikus 
pénzt bocsátott ki. 
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4. Hány darab fizetési számlát vezet ügyfelek részére. Az elmúlt negyedévben hány 
darab új számlát nyitott.  
5.  Mutassa be, hogy a negyedév alatt hány darab készpénz-helyettesít  fizetési eszközt 
bocsátott ki. 
6. Az egyes termékek súlyának változása a beszámolási id szakban, valamint az el z  
id szakban bevezetett üzleti intézkedések hatása a tárgynegyedévben.  
7. Az adatszolgáltató pénzforgalmi szolgáltatásaival összefügg  (re)finanszírozási forrásainak 
bemutatása. Hitelkeret, és egyedi hitelügyletek összege: az adatszolgáltatás napján számított 
érvényes devizaárfolyamon átszámítva ezer forintban a lehívható keret összeg, és a fennálló 
hiteltartozás összege. Lejárat: a hitelkeret lejárata, és az egyedi hitelügyletek lejárata (év, hó, 
nap). Hitelcél: finanszírozási cél a hitelkeret, és az egyedi hitelügyletek vonatkozásában 
[egyedi tranzakciók finanszírozása, stb.]. Hitelbiztosíték típusa: a hitelkeret, és az egyedi 
hitelügyletek mögé lekötött hitelbiztosíték típusa [árbevétel engedményezés, ingatlanra 
alapított jelzálogjog, ingó zálogjog, kezesség, stb.]. Kamat- és díj-kondíciók: a fennálló 
hitelkötelezettségek éves kamat- és díj-kondíciói (%-ban).  
8. A mérlegen kívüli (függ  és jöv beni kötelezettségek), és a mögöttes ügyletek 
alakulásának bemutatása, változása a beszámolási id szakban.  
9. A többségi és kisebbségi tulajdonosokkal lebonyolított üzleti kapcsolatok és azok hatása az 
eszköz- és forrásszerkezetre mérlegen kívüli kötelezettségekre. Ha ezek az el z  pontokban 
kifejtésre kerültek, azokat meg kell jelölni.  
10. Az adatszolgáltató likviditását érint  pozitív és negatív változások a beszámolási 
id szakban.  
 
II. A portfólió gondozása (min ség, értékvesztés, céltartalék alakulása)  
11. Az adatszolgáltatónak ismertetni kell a min sített mérleg és mérlegen kívüli tételeknek, 
f ként a követelések állományának alakulását, valamint az értékvesztés, és a céltartalék 
változásának fontosabb tényez it és okait. Itt kell bemutatni a tényleges értékvesztés 
szükséglet összegének alakulását azoknál a vállalkozásoknál is, ahol negyedévente nem 
min sítenek, nem könyvelik az értékvesztés változását, de ezen adatok rendelkezésükre 
állnak. 
 
III. Jövedelmez ség alakulása  
12. Részletezni kell, hogy az eredmény összetev inek (kamat, jutalék, pénzügyi m veletek, 
m ködési költségek) alakulásában szerepet játszó legfontosabb tényez ket (pozitív és negatív 
hatások, egyedi tranzakciók, az árfolyam- és kamatváltozások hatását).  
13. Ismertetni kell az adatszolgáltatónál a beszámolási id szakban hozott, a jövedelmez séget 
(pozitív és negatív irányba) befolyásoló legfontosabb döntéseket.  
14. Be kell mutatni az adatszolgáltató költségeire ható legfontosabb tényez ket, kiemelve a 
jelent sebb változásokat és annak okait, továbbá a rendkívüli bevételek és kiadások 
összetev it, és okait.  
 
IV. T kehelyzet alakulása  
15. Rövid szöveges magyarázatot kell adni az adatszolgáltató jegyzett és saját t ke pozíciójára 
ható évközi tényez kr l (negatív hatások esetén a megteend  intézkedések).  
16. Tájékoztatást arról, hogy a adatszolgáltató mikor és milyen névérték  saját részvényt 
vásárolt vissza, és más vállalkozásban milyen nagy érték  részesedést szerzett, vagy adott el 
(tekintettel a „csoporton” belüli tranzakciókra).  
17. Tájékoztatást kell adni a adatszolgáltató t kepozíciójának változására ható tulajdonosi 
elképzelésekr l és intézkedésekr l. (t keemelés, leszállítás, alárendelt kölcsönt ke, stb.)  
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V. Üzletpolitikai döntések  
18. Milyen újpénzforgalmi szolgáltatásokat és termékeket, vezetett be az adatszolgáltató a 
tárgynegyedévben, melyek a további tervek, elképzelések?  
19. Milyen jelent sebb a pénzforgalmat érint  fejlesztéseket hajtott végre a 
tárgynegyedévben, és melyek a következ  negyedévi tervek (pl. fiókhálózat, számviteli-, 
információs rendszer b vítése, stb.), és milyen f bb szervezeti változás történtek?  
20. Milyen tevékenység kiszervezése, átadása valósult meg a tárgynegyedévben?  
21. Értékelni kell a pénzforgalmi üzleti terv teljesülését, alakulását.  
 
VI. Kockázatkezelés  
22. Ismertetni kell az egyes kockázatok (hitelezési-, piaci-, likviditási-, elszámolási-, 
m ködési kockázat) mérése, kezelése területén bevezetett új lépéseket, módszertani 
változásokat, fejlesztéseket, szervezeti átalakításokat. Milyen új kockázatcsökkent  
eszközöket vezettek be?  
Milyen arányban végez az adatszolgáltató az átlagosnál kockázatosabb pénzforgalmi és 
pénzügyi tevékenységet?  
23. Tájékoztatást kell adni a pénzforgalmi és pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség 
mérséklése, elhárítása érdekében az adatszolgáltató tulajdonába került fedezet, biztosíték 
hasznosítására irányuló tevékenységr l. Be kell mutatni az átvett fedezetekb l az 
adatszolgáltató által bérbe adott ingatlanok darabszámának, nyilvántartási értékének, valamint 
a bérbeadásból származó jövedelem összegének alakulását.  
 
VII. Egyéb  
24. Tájékoztatást kell adni az adatszolgáltató vezetését (management) érint  jelent sebb 
változásokról, valamint az egyéb fontos (fel nem sorolt) az adatszolgáltató m ködését 
jelent sen befolyásoló eseményekr l, folyamatokról, intézményi specialitásokról.  
25. Tájékoztatást kell adni a Felügyelet határozatában és az MNB által el írt intézkedések 
meghozataláról, végrehajtására adott határidejér l, és a végrehajtásról.  
26. Jelenteni kell a Hpt. és a Pft. el írásainak megsértését, azok okait, megszüntetésükre 
vonatkozó intézkedéseket és azok végrehajtását.  
 
  

II. Fejezet 
 

Éves jelentés  
 

Beküldési gyakoriság: éves 
 
 A felügyeleti díj fizetésére kötelezett pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, 
illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe a felügyeleti 
alapdíj számításáról szóló éves bevallást e rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, 
tárgyév január 31. napjáig köteles a Felügyeletnek benyújtani.  

 
 
PIAD  FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves) 

 
A felügyeleti alapdíjat évente egyszer minden – a naptári év els  napján engedéllyel 
rendelkez , illetve a Felügyelet nyilvántartásában szerepl  – pénzforgalmi intézmény és 
magyarországi fióktelepe, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi 
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fióktelepe fizet. Az intézmény által fizetend  felügyeleti alapdíj éves mértéke az Hpt. 139/A. 
§ (3) bekezdés szerinti alapdíjegység és a (4) bekezdés b) vagy c) pontja által meghatározott 
szorzószám szorzata.  

 
 
 
A jelentés kitöltése 
Az 1. El írt alapdíj (PIAD1) sor tartalmazza a pénzforgalmi intézmény és magyarországi 
fióktelepe, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe részére 
el írt alapdíj összegét, amelynek összege 50.000 Ft*4. 

A 2. Megfizetett alapdíj (PIAD2) sor kitöltésénél az I. RÉSZ 8. pontjában meghatározottak 
szerint a felügyeleti díj fizetésére vonatkozó el írásokat kell figyelembe venni.  
 
 
 
 

 
 

III. Fejezet 
Éves auditált jelentés 

 
 
Az adatszolgáltató az el z ekben részletezett negyedéves jelentésb l a 86A, a 86BA, a 86BB, 
a PIVDN és a PIFVDN táblák kivételével a I. rész 4. pontjában rögzített határid ben 
valamennyi táblát köteles a Felügyeletnek megküldeni az auditált adatok alapján. 
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IV. Fejezet 
Törzsadatok 

 
 
A jelentés táblái 
 
KTAPI1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
KTAPI2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISEL K 
KTAPI3 TULAJDONOS ADATAI 
KTAPI4 MIN SÍTETT BEFOLYÁS 
KTAPI5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI 
KTAPI6 KISZERVEZÉS ADATOK 
 
 
A táblák kitöltése évente egy alkalommal kötelez , abban az esetben is, ha az általuk érintett 
adatokban az elmúlt 12 hónap folyamán nem történt változás. A valamennyi törzsadat táblát 
tartalmazó éves jelentésnek a június 30-i állapotot kell tükröznie és a második negyedéves 
jelentéssel egyidej leg, negyedéves gyakoriságú jelentésként kell a Felügyelet részére 
megküldeni.  Az éves jelentés nem pótolja az évközi változásra vonatkozó bejelentési 
kötelezettséget.  
A törzsadatok évközi változását a törzsadatban történt változást követ  15 munkanapon belül 
eseti jelentésként kell megküldeni azzal, hogy elegend  csak annak a táblának kitöltése és 
beküldése, amelyben a változás történt. 
 
A táblák kitöltéséhez f zött magyarázatok:  
A *-gal jelölt mez k kitöltése kötelez . 
A **-gal jelölt mez k közül legalább az egyik kitöltése kötelez . 
A ***-gal jelölt mez ket csak a június 30-át megel z  egy évben tevékenységi engedélyt 
kapott adatszolgáltatónak kell kitölteni.  
A ****-gal jelölt mez k kitöltése a június 30-át megel z  egy évben történt változás esetén 
kötelez .  
 
 
KTAPI1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
 
Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehet ségek 
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. 

A táblában fel kell tüntetni az adatszolgáltató telephelyeinek számát, melyet meg kell bontani 
a földrajzi elhelyezkedésük szerint „Belföld”, azon belül „Budapest”, „Vidéki város”, „Egyéb 
település” valamint „Külföld” kategóriákra. Az adatszolgáltató telephelye a tevékenység 
gyakorlásának a cég társasági szerz désében, alapító okiratában, alapszabályában (a 
továbbiakban együtt: létesít  okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) 
letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyét l eltér  helyen található. [A 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 
7. § (2) bekezdés] 
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Az adatszolgáltatónak be kell mutatnia az általa végzett és cégbíróságnál bejegyzett 
tevékenységek – külön soron kiemelve a f tevékenység – 4 számjegy  TEÁOR szakágazati 
kódját és megnevezését. A táblában fel kell tüntetni a felügyeleti engedélyezés alá nem es  
egyéb tevékenységeket is. Amennyiben az adatszolgáltató tevékenységi köre megváltozik, 
akkor a változást a cégbírósági bejegyzés napjával egyez en kérjük jelenteni.  

Az adatszolgáltatónak fel kell sorolnia a sorszám és a tevékenység megjelölésével a 
Felügyelet által engedélyezett (a PEKMI esetében a Felügyelet engedélye nélkül végezhet ), 
a Hpt. 2. számú melléklet I/9. pont alpontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

Pl.: „9. e) készpénz-helyettesít  fizetési eszköz kibocsátás”,  

 „9. f) készpénz-átutalási tevékenység” 

A pénzforgalmi szolgáltatás kezdete és vége sorokon pénzforgalmi szolgáltatás kezd  és 
végs  id pontját kell feltüntetni.  
Ebben a táblában kell az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek feltüntetniük a 
Felügyelet által engedélyezett elektronikuspénz kibocsátási tevékenység kezd  és végs  
id pontját. 

Itt kell jelenteni a vezet  állású személy (hivatalos levelek címzettje) nevét, beosztását és 
hivatali rangját, a PSZÁF kapcsolattartásért és a felügyeleti adatszolgáltatásért felel s 
személy nevét és közvetlen elérhet ségeit, valamint a Hpt. 215/B. § (15) bekezdés alapján 
kijelölt fogyasztóvédelemi ügyekért felel s kapcsolattartó adatait, amelyek kötelez en 
kitöltend ek. 
 
 
KTAPI2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISEL K  
 

Ebben a táblában kell jelenteni – a Hpt. 2. számú melléklet III. Egyéb meghatározások 
fejezet 25. d), f) és h) alpontjában meghatározott – vezet  állású személy nevét és egyéb 
adatait. Vezet  állású személy pénzforgalmi intézmény esetén a pénzforgalmi szolgáltatási 
üzletág irányításáért felel s személy, valamint valamennyi helyettese, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény esetén az elektronikuspénz-kibocsátás szolgáltatási üzletág irányításáért 
felel s személy, valamint annak valamennyi helyettese, fióktelep esetén a fióktelep vezetésére 
a külföldi pénzügyi intézmény által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese.  
A tábla gy jt blokkjaiban egyidej leg több tisztségvisel  szerepeltetésére van lehet ség. 
Ebben a táblában kell a tisztségvisel k személyében, adataiban történt évközi változást is 
jelenteni.  
A tisztségvisel t annak újbóli megválasztása vagy kinevezése esetén az Újraválasztás 
dátuma cella kitöltésével újra be kell jelenteni.  

Ha a tisztségvisel  megbízatása, kinevezése visszavonásra került, akkor a tisztségvisel t a 
tisztség betöltésének vége dátum megadásával ki kell jelenteni. 
A Bejelentés oka cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”, 
„megsz nés”, „megsz nés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”. 
Változás esetén a változásban érintett vezet  állású személy adatain túl minden esetben az 
intézmény vezet  állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az 
esetben a Bejelentés oka cellában az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani. 

 
Az adatszolgáltatásban „igen” vagy „nem” válasszal kell jelölni, hogy a tisztségvisel  
vezet  beosztásúnak min sül-e, els számú vezet -e, továbbá, hogy az adatszolgáltató 
alkalmazottja-e. 
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A Tisztség betöltésének alapja soron kell megjelölni, hogy a tisztségvisel  a tisztségét 
megválasztás, kinevezés útján látja-e el. 
A Cégjegyzési joggal rendelkezik soron kell megjelölni, hogy a tisztségvisel  rendelkezik-e 
cégjegyzési joggal, és ha igen, akkor azt önállóan vagy közösen gyakorolja.  
A Tisztség betöltésének kezdete, a Tisztség betöltésének vége és az Újraválasztás dátuma 
cellák közül legalább az egyik kitöltése kötelez . 
 
KTAPI3 TULAJDONOS ADATAI 
 
Ebben a táblában az adatszolgáltató tulajdonosára vonatkozó adatokat kell jelenteni.  
 
A június 30-i állapotra vonatkozóan az adatlap abban az esetben is kötelez en kitöltend , ha a 
tulajdonosi szerkezetben az elmúlt 12 hónap folyamán változás nem történt! A június 30-án 
fennálló tulajdonosi szerkezetet úgy kell jelenteni, hogy abból a különböz  id pontokban 
szerzett, különböz  típusú tulajdonrészek egyértelm en megállapíthatók legyenek. Külön 
blokkban kérjük feltüntetni a közvetlen és közvetett tulajdonrészeket. Azt, hogy közvetlen  
vagy közvetett  tulajdonlásról van szó, a Tulajdonlás típusa soron kell jelezni.  A közvetett 
tulajdonrészre vonatkozóan a Hpt. 4. számú melléklete szerint átszámított végeredményt kell 
feltüntetni. Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozásra vonatkozó azonosító adatokat is ki kell 
tölteni.  
 
Eseti jelentés beküldésének célja, hogy a Tulajdonos adatai mellett (értelemszer en külön 
blokkban a természetes személyeket – KTAPI3101-KTAPI3199 – és jogi személyeket – 
KTAPI3201-KTAPI3299 –, mint tulajdonosokat) a tulajdonváltozásban érintett 
tulajdonrésznek a tulajdonváltozás el tti állapotát – pl. természetes személy esetén a 
KTAPI3101071- KTAPI3101078 – és magát, a tulajdonváltozást rögzítse.  
A tranzakcióra vonatkozó információkat és adatokat a „Tulajdon változás id pontja…” sortól 
kezd d en kérjük megjeleníteni (pl. természetes személy esetén: KTAPI3101081- 
KTAPI3101088). Ha a Tulajdon változás típusa sorban vétel, eladás, stb. szerepel, akkor a 
Tulajdoni rész (% és Ft) sorokban a vett/eladott mennyiség jelenik meg. A tranzakció utáni 
összes tulajdoni rész a tranzakciót megel z  állapot és a tranzakció összesítéséb l látható.  
A Tulajdonváltozás id pontja cellában vétel, eladás esetén a szerz dés keltét, 
t keleszállítás, t keemelés esetén a közgy lési határozat keltét kell feltüntetni. 
A Tulajdonváltozás típusa cellában kell szerepeltetni, hogy pl. vétel, eladás, t keleszállítás, 
t keemelés történt. Ebben a cellában kell feltüntetni továbbá az üzleti partner nevét, akivel a 
tranzakciót lebonyolította. Több partner esetén a neveket egymás mellett kell felsorolni.  
 
Amennyiben eladás történik, akkor az új tulajdonost és a tulajdont egy új ismétl blokkban 
meg kell jeleníteni. 
 
 
KTAPI4 MIN SÍTETT BEFOLYÁS 
 
Ezt a táblát kell kitölteni az adatszolgáltató min sített befolyással rendelkez  tulajdonosának 
adatairól.  
A Min sített befolyás típusa soron kell jelezni a „közvetlen”, és a „közvetett” befolyást.  
Közvetett tulajdonlás esetén a Hpt. 4. számú melléklet szerint a min sített befolyást szerzett 
jogi és természetes személyek köztes vállalkozásának tulajdoni hányadát is számításba kell 
venni.  Természetes személy min sített befolyású részesedésének meghatározásánál a 
természetes személy és a közeli hozzátartozója vagy hozzátartozói által birtokolt, és gyakorolt 
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tulajdoni hányadot is figyelembe kell venni a köztes vállalkozásból adódó közvetett 
tulajdonlás mellett (Hpt. 4. számú melléklet 2. pont). A közeli hozzátartozó(k)ra és a köztes 
vállalkozás(ok)ra vonatkozó adatokat is ki kell tölteni. Tulajdonosi csoport(ok) esetén a 
tulajdonos(ok) adatait a tábla ismétl blokkos szerkezetében értelemszer en kell megadni. 
 
 
 
KTAPI5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI 
 
Ebben a táblában kell a könyvvizsgáló személyében és adataiban történt változást bejelenteni, 
valamint a megbízás megsz nésével a könyvvizsgálót kijelenteni. 
 
A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes 
személy megbízása esetén is kötelez en kitöltend ek.  A tábla lehet séget ad a helyettes 
könyvvizsgálóra vonatkozó adatok kitöltésére is. A táblában a „Pénzügyi intézményi 
min sítést igazoló azonosító” soron a könyvvizsgáló személy vagy társaság pénzügyi 
intézményi min sítési számát kell jelenteni, amit 2008. január 1. el tt a Felügyelet, 2008-tól 
pedig a Magyar Könyvvizsgáló Kamara bocsát ki a könyvvizsgáló számára. 
 
 
KTAPI6 KISZERVEZÉS ADATOK 
 
Ebben a táblában kell a kiszervezett tevékenységet és a kiszervezést végz k adataiban történt 
változást bejelenteni, valamint a kiszervezett tevékenységet kijelenteni.  
A tábla gy jt blokkjaiban egyidej leg több kiszervezett tevékenység szerepeltetésére van 
lehet ség. Ha a tevékenység kiszervezése megsz nt, akkor a kiszervezést a kiszervezés vége 
dátum megadásával ki kell jelenteni. 
 
A Hpt. 13/B. §-ának (1) bekezdése alapján a Felügyelethez történ  el zetes bejelentési 
kötelezettség mellett az intézmény kiszervezheti a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának 
m ködtetéséhez kapcsolódó tevékenységét, valamint az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény kiszervezheti az elektronikus pénz kibocsátásának és a pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásának m ködtetéséhez kapcsolódó tevékenységét. [Hpt. 2. számú melléklet III. fejezet 
41. b) és c) alpontja] 

A Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/B. §) cellában kell feltüntetni a tevékenység 
megnevezését.” 
 



4. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelethez

„1. melléklet a 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez
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Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság
Beküldési határidő 

(munkanapok száma a vonatkozási időhöz 
viszonyítva, illetve dátum)

71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek NEP, KEP, VSZ NÉ 20
71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások NEP, KEP, VSZ NÉ 20
71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése NEP NÉ 20

71EDAA Pénztári  portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) NEP, KEP, VSZ NÉ 20

71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása NEP, KEP, VSZ NÉ 20
71EE Taglétszám alakulása NEP, KEP, VSZ NÉ 20
71EJ Statisztikai adatok NEP, KEP, VSZ NÉ 20
71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai NEP, KEP, VSZ NÉ 20

71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok NEP, KEP, VSZ NÉ 20
71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NEP, KEP, VSZ NÉ 20
71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NEP, KEP, VSZ NÉ 20

71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek KISEP F 20
71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások KISEP F 20

71EDAA Pénztári  portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) KISEP F 20

71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása KISEP F 20
71EE Taglétszám alakulása KISEP F 20
71EJ Statisztikai adatok KISEP F 20
71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai KISEP F 20

71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok KISEP F 20
71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISEP F 20
71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISEP F 20

73EME Mérleg - Eszközök EP É  május 31. 
73EMF Mérleg - Források EP É  május 31. 
73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap EP É  május 31. 
73EB Eredménykimutatás - Működési alap EP É  május 31. 
73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység EP É  május 31. 
73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap EP É  május 31. 
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EP É  május 31. 

73EFA Fedezeti alap EP É  május 31. 
73EFB Működési alap EP É  május 31. 
73EFC Likviditási alap EP É  május 31. 
73EFD Alapok állományának alakulása EP É  május 31. 
73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai EP É  május 31. 

71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek NSP, KSP, VSZ NÉ 20
71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások NSP, KSP, VSZ NÉ 20
71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése NSP NÉ 20

71SDAA Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) NSP, KSP, VSZ NÉ 20

71SDB Alapok tartaléka  állományának alakulása NSP, KSP, VSZ NÉ 20
71SE Taglétszám alakulása NSP, KSP, VSZ NÉ 20
71SJ Statisztikai adatok NSP, KSP, VSZ NÉ 20
71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai NSP, KSP, VSZ NÉ 20

71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok NSP, KSP, VSZ NÉ 20
71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NSP, KSP, VSZ NÉ 20
71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NSP, KSP, VSZ NÉ 20

Féléves jelentés
71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek KISSP F 20
71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások KISSP F 20

71SDAA Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken) KISSP F 20

71SDB Alapok tartaléka  állományának alakulása KISSP F 20
71SE Taglétszám alakulása KISSP F 20
71SJ Statisztikai adatok KISSP F 20
71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai KISSP F 20

71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok KISSP F 20
71SPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISSP F 20
71SPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISSP F 20

73SME Mérleg - Eszközök SP É  május 31. 
73SMF Mérleg - Források SP É  május 31. 
73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap SP É  május 31. 
73SB Eredménykimutatás - Működési alap SP É  május 31. 
73SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység SP É  május 31. 
73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap SP É  május 31. 
73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen SP É  május 31. 

73SFA Fedezeti alap SP É  május 31. 
73SFB Működési alap SP É  május 31. 
73SFC Likviditási alap SP É  május 31. 
73SFD Alapok állományának alakulása SP É  május 31. 
73SH Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai SP É  május 31. 

74A Taglétszám alakulása korévenként EP,SP É  május 31.
74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként EP,SP É  május 31.

73EPAD Önkéntes egészségpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) EP É tárgyév január 31.

71EPVDN Önkéntes egészségpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EP NÉ 20

73SPAD Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) SP É tárgyév január 31.

71SPVDN Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) SP NÉ 20

75EA1 Fedezeti tartalék EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EA2 Likviditási tartalék EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EA3 Működési tartalék EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EA5 Befektetések EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EA6 Szolgáltatások EP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75SA1 Fedezeti tartalék SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SA2 Likviditási tartalék SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SA3 Működési tartalék SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SA4 Taglétszám, tagdíj alakulása SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 

Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés

   Éves jelentés  

Önsegélyező pénztárak
   Negyedéves jelentés

Éves jelentés  

/ ( )

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Egészségpénztárak 

   Negyedéves jelentés

   Féléves jelentés
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75SA5 Befektetések SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SA6 Szolgáltatások SP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75EB1 Fedezeti tartalék EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EB2 Likviditási tartalék EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EB3 Működési tartalék EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EB4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EB5 Befektetések EP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75EB6 Szolgáltatások EP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75SB1 Fedezeti tartalék SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SB2 Likviditási tartalék SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SB3 Működési tartalék SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SB4 Taglétszám, tagdíj alakulása SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SB5 Befektetések SP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 
követő 20. munkanap

75SB6 Szolgáltatások SP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

KTAPT1 Intézményi alapadatok EP/SP É 20
KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak EP/SP É 20
KTAPT3 Könyvvizsgáló adatai EP/SP É 20
KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai EP/SP É 20
KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása EP/SP É 20
KTAPT6 Jogutódlási adatok EP/SP É 20
KTAPT7 Telephely adatok EP/SP É 20

KTAPT1 Intézményi alapadatok EP/SP V eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában, 15

KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak EP/SP V eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában, 15

KTAPT3 Könyvvizsgáló adatai EP/SP V eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában, 15

KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai EP/SP V eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában, 15

KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása EP/SP V eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában, 15

KTAPT6 Jogutódlási adatok EP/SP V eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában, 15

KTAPT7 Telephely adatok EP/SP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság
Beküldési határidő 

(munkanapok száma a vonatkozási 
időhöz viszonyítva, illetve dátum)

szovjel Negyedéves szöveges értékelés
NEP, KEP, 
NSP, KSP

NÉ 20

szovjel Féléves szöveges értékelés KISEP, KISSP F 20
merleg Éves beszámoló – mérleg EP/SP É  május 31. 
erkim Éves beszámoló – eredménykimutatás EP/SP É  május 31. 

kiegmell Éves beszámoló – kiegészítő melléklet  EP/SP É  május 31. 
konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés EP/SP É  május 31. 
kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv EP/SP É  május 31. 

uzljel Üzleti jelentés EP/SP É  május 31. 

rputerv Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete EP/SP É rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

hputerv Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete EP/SP É hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár EP
Nagy pénztári besorolású intézmény:  azon önkéntes kölcsönös 
egészségpénztár,  amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. 
negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) 
meghaladja a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona 
meghaladja a két milliárd forintot. 

NEP

Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös 
egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. 
negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 
1.001 fő és nem haladja meg a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken 
számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg 
a két milliárd forintot.

KEP

Kis pénztári besorolású intézmény:  azon önkéntes kölcsönös 
egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján  (a IV. 
negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem 
haladja meg az 1.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona 
nem haladja meg a kétszáz millió forintot. 

KISEP

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár SP

Nagy pénztári besorolású intézmény:  azon önkéntes kölcsönös önsegélyező 
pénztár,  amelynek taglétszáma az év utolsó napján  (a IV. negyedéves illetve 
a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30.000 főt, vagy 
könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot. 

NSP

Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös 
önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján  (a IV. 
negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 
1.001 fő és nem haladja meg a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken 
számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg 
a két milliárd forintot.

KSP

Kis pénztári besorolású intézmény:  azon önkéntes kölcsönös önsegélyező 
pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján  (a IV. negyedéves illetve 
a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1.000 főt, 
vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz 
millió forintot. 

KISSP

Végelszámolás alatt álló pénztár VSZ
Negyedéves NÉ
Féléves F
Éves É
Változás esetén V

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Törzsadat jelentés (éves) 

Törzsadat jelentés (eseti) 

A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

Gyakoriság

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés

Adatszolgáltató
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 71EA1

Pénztári bevételek összesen 
(71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+        
71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+          
71EA109+71EA110+71EA111)

002 71EA101 Tagok által fizetett tagdíj
003 71EA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás
004 71EA103 Tagok egyéb befizetései
005 71EA104 Támogatóktól befolyt összeg
006 71EA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet

007 71EA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által 
átutalt összeg

008 71EA107 Egyéb bevételek

009 71EA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás 
igénybevétele miatt

010 71EA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 
értékesítésének bevétele

011 71EA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett 
szolgáltatások ellenértéke

012 71EA111 Pénzügyi műveletek bevétele
013 71EA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

014 71EA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, 
beváltásának árfolyamnyeresége

015 71EA1113 Kapott osztalékok
016 71EA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

017 71EA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában 
megtérülő könyv szerinti érték

018 71EA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele 
019 71EA4 Passzív pénzügyi elszámolások
020 71EA401 ebből: Tisztázatlan bevételek

021 71EA402          Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

022 71EA5 Pénzforgalmi bevételek összesen 
(71EA1+71EA2+71EA3+71EA4)

023 71EA6 Alapok közötti átcsoportosítás
024 71EA601 Közgyűlési döntés alapján

025 71EA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások 
miatt

026 71EA603 Egyéb

027 71EA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen 
(71EA5+71EA6)

028 71EA8
Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző  
időszak végéig elszámolt halmozott bevételek 
összesen

029 71EA9
Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig 
elszámolt halmozott  bevételek összesen 
(71EA7+71EA8)

Tilos
Jelmagyarázat

71EA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 71EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(71EB101+71EB102+71EB103)

002 71EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések
003 71EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások
004 71EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások
005 71EB101111 Eseti szolgáltatások  kiadásai
006 71EB101112 Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

007 71EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére 
teljesített kiadások

008 71EB101121 Eseti szolgáltatások  kiadásai
009 71EB101122 Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

010 71EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített 
összeg

011 71EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

012 71EB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

013 71EB10123 Kilépés miatt
014 71EB10124 Egyéb
015 71EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások
016 71EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések 

017 71EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát 
terhelő összege

018 71EB10133 Egyéb
019 71EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások
020 71EB10201 Anyagköltség
021 71EB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

022 71EB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

023 71EB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

024 71EB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 
reklámköltség

025 71EB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezeteknek fizetett díjak

026 71EB10207 Könyvvizsgálat díja
027 71EB10208 Felügyeleti díj
028 71EB10209 Kis értékű eszközök beszerzése
029 71EB10210 Pénzügyi szolgáltatások díja
030 71EB10211 Kommunikációs költségek
031 71EB10212 Informatikai szolgáltatások díja
032 71EB10213 Kártyarendszer díja

033 71EB10214 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési 
költségek, ráfordítások

034 71EB10215 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és 
ráfordításai összesen

035 71EB10216 Hitel- és kölcsöntörlesztés
036 71EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai
037 71EB10301 Fizetett kamatok

038 71EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, 
beváltásának árfolyamvesztesége

039 71EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei
040 71EB103031 Vagyonkezelői díjak
041 71EB103032 Letétkezelés díjai
042 71EB103033 Vagyonarányos egyéb költségek
043 71EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai
044 71EB10305 Tőkekiadások
045 71EB103051 Beruházások
046 71EB103052 Felújítások
047 71EB103053 Értékpapírok, részesedések vásárlása
048 71EB2 Aktív pénzügyi elszámolások
049 71EB201 ebből: Téves kifizetések

050 71EB202           Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

051 71EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2)
052 71EB4 Alapok közötti átcsoportosítás
053 71EB401 Közgyűlési döntés alapján

054 71EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások 
miatt

055 71EB403 Egyéb

056 71EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)

057 71EB6
Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző  
időszak végéig elszámolt halmozott kiadások 
összesen

058 71EB7
Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig 
elszámolt halmozott  kiadások összesen 
(71EB5+71EB6)

Tilos
Jelmagyarázat

71EB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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  Előző 
időszak  Tárgyidőszak Mód

1 2 3
a b z

001 71EC01 Nyitó pénzkészlet
002 71EC02 Pénzforgalmi bevételek
003 71EC03 Pénzforgalmi kiadások

004 71EC04
Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú 
bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban 
kimutatott pénzeszközök)

Tilos
Jelmagyarázat

71EC
Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 71EDAA1 Portfólió összesen
002 71EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen
003 71EDAA111 Házipénztár (forint és valuta)
004 71EDAA112 Pénzforgalmi számla
005 71EDAA113 Befektetési számla

006 71EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg

007 71EDAA12 Értékpapírok összesen

008 71EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények)

009 71EDAA12101 Magyar állampapír

010 71EDAA12102

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal (ideértve a jegybank által 
kibocsátott értékpapírt)

011 71EDAA12103 Külföldi állampapír

012 71EDAA12104

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal (ideértve a jegybank által 
kibocsátott értékpapírt)

013 71EDAA12105
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezet - a hitelintézet kivételével - által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

014 71EDAA12106
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - 
a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

015 71EDAA12107
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és 
egyéb értékpapír

016 71EDAA12108
Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és 
egyéb értékpapír

017 71EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

018 71EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

019 71EDAA122 Részvények

020 71EDAA12201
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon 
forgalomba hozott részvény

71EDAA
Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

71EDAA
Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

021 71EDAA12202
Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra 
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény

022 71EDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

023 71EDAA12301
Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ideértve az 
ingatlanbefektetési alapot

024 71EDAA12302
Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ideértve az 
ingatlanbefektetési alapot

025 71EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír
026 71EDAA124 Jelzáloglevél

027 71EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott jelzáloglevél

028 71EDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott jelzáloglevél

029 71EDAA13 Határidős ügyletek
030 71EDAA14 Opciós ügyletek
031 71EDAA15 Repóügyletek
032 71EDAA16 Ingatlan
033 71EDAA17 Kockázati tőkealap-jegy

034 71EDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír

035 71EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

Tilos
Jelmagyarázat
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Tárgyidőszaki 
nyitó állomány

Tárgyidőszaki 
növekedés

Tárgyidőszaki 
csökkenés

Tárgyidőszaki 
záró állomány Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 71EDB1 Fedezeti alap tartaléka
002 71EDB11 Egyéni számlák tartaléka

003 71EDB12 Közösségi számlák tartaléka

004 71EDB2 Működési alap tartaléka
005 71EDB3 Likviditási alap tartaléka

006 71EDB4 Tartalékok állománya 
összesen

Tilos
Jelmagyarázat

71EDB
Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyidőszaki 
adatok Mód

1 2
a z

001 71EE1 Időszaki nyitó taglétszám
002 71EE2 Időszak alatti változás
003 71EE21 Új belépő
004 71EE22 Átlépő más pénztárból
005 71EE23 Átlépő más pénztárba
006 71EE24 Elhalálozott
007 71EE25 Kilépő
008 71EE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt
009 71EE27                  Egyéb megszűnés
010 71EE3 Időszaki záró taglétszám
011 71EE31 Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma
012 71EE32            tagdíjat nem fizetők száma

Tilos
Jelmagyarázat

71EE
Taglétszám alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Állományi adatok Mód

1 2
a z

001 71EJ1 Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya összesen

002 71EJ11 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek állománya

003 71EJ12 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek állománya

004 71EJ13 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek állománya

005 71EJ2 Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek állománya összesen

006 71EJ21 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek állománya

007 71EJ22 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek állománya

008 71EJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek állománya

009 71EJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan 
szolgáltatások állománya összesen

010 71EJ4 Egészségpénztári kártyák száma (db)
011 71EJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db)

012 71EJ42     társkártyák száma (db)

013 71EJ5 Egészségpénztári szolgáltatók száma (db)
014 71EJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)

015 71EJ6 Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre 
lekötött összegek állománya

Tilos
Jelmagyarázat

71EJ
Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Szolgáltatási 
kiadás (eFt)

Szolgáltatás 
esetszáma (db) Mód

1 2 3
a b z

001 71EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen
002 71EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

003 71EH1101
ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe 
vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, 
helyettesítése

004 71EH1102           otthoni gondozás támogatása

005 71EH1103 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés 
igénybevételének támogatása

006 71EH1104 látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás

007 71EH11041          71EH1104-ből: vak személy részére vásárolt 
speciális könyvek vételárának támogatása

008 71EH11042           71EH1104-ből: vakvezető kutyával 
összefüggésben felmerült költségek támogatása

009 71EH1105

         megváltozott egészségi állapotú személyek 
életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 
vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez 
igazodó átalakításának költségtámogatása

010 71EH1106         szenvedélybetegségekről való leszoktatásra 
irányuló kezelések

011 71EH1107         egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező 
feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás

012 71EH11071 ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező 
szolgáltatási körbe tartozó támogatása

013 71EH11072           gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő 
önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

014 71EH11073           kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása 
betegség miatti keresőképtelenség esetén

015 71EH11074           hátramaradottak segélyezése halál esetén

016 71EH11075         OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes 
speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása

017 71EH11076       szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások 
(betegség biztosítások) díjának fizetése

018 71EH11077 Egyéb
019 71EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások
020 71EH121 természetgyógyászati szolgáltatások
021 71EH122 sporteszközök vásárlásának támogatása
022 71EH123 gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása
023 71EH124 Egyéb

Tilos
Jelmagyarázat

71EH
Egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Darabszám Összeg Darabszám Összeg
1 2 3 4 3
a b c d z

001 71EPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
002 71EPM011 ebből: ügyfélkövetelés
003 71EPM012 ebből: ügyfél kötelezettség
004 71EPM02 Összes ügyfél-átvilágítás
005 71EPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás
006 71EPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás
007 71EPM0221 ebből:  kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása
008 71EPM023 Normál ügyfél átvilágítás

009 71EPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás 
nyújtása előtt történt átvilágítás

010 71EPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő  vagy meghaladó 
összegű tranzakció miatti átvilágítás

011 71EPM033
Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-
hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció 
miatti átvilágítás

012 71EPM034 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával 
kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

013 71EPM035 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

014 71EPM036 Tagszervező által vézett átvilágítás
015 71EPM041 Saját bejelentések
016 71EPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek

017 71EPM0431 Bejelentésekből:                                                                 
1. legnagyobb összegű bejelentés

018 71EPM0432 2. legnagyobb összegű bejelentés
019 71EPM0433 3. legnagyobb összegű bejelentés
020 71EPM0434 4. legnagyobb összegű bejelentés
021 71EPM0435 5. legnagyobb összegű bejelentés

022 71EPM044 Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók 
bejelentése

023 71EPM05 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

024 71EPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

025 71EPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

026 71EPM08 Terrorista lista alapján zárolt követelések
027 71EPM09 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

Tilos
Jelmagyarázat

Tárgyidőszak Halmozott (naptári év elejétől 
kumulált) Mód

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

71EPM
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő: 

Nagyságrend: ezer forint
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a b c d e f g h i j k z

001 71EPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA 
ÖSSZESEN 

002 71EPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
003 71EPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén
004 71EPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma
005 71EPPA1221 Részben megalapozott panaszügy

006 71EPPA1222 Megalapozott panaszügy
007 71EPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma
008 71EPPA1231 Részben megalapozott panaszügy
009 71EPPA1232 Elutasított panaszügy

Tilos

71EPPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint
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Mód
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Adat Mód
1 2
a z

001 71EPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN
002 71EPPA212 A panasz típusa szerint
003 71EPPA21201    Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
004 71EPPA21202    Tagszervezői tevékenység
005 71EPPA21203    Egyéni számla értesítő
006 71EPPA21204    Adóigazolások
007 71EPPA21205    Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
008 71EPPA21206    Hozamok (elszámoló egység árfolyama) 
009 71EPPA21207   Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
010 71EPPA21208   Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

011 71EPPA21209   Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére 
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

012 71EPPA21210    Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
013 71EPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint
014 71EPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül
015 71EPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl
016 71EPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint
017 71EPPA2141 Elutasított panaszügy
018 71EPPA2142 Részben megalapozott panaszügy
019 71EPPA2143 Megalapozott panaszügy
020 71EPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN
021 71EPPA221 Összesen
022 71EPPA222 A panasz típusa szerint
023 71EPPA22101 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
024 71EPPA22102 Tagszervezői tevékenység
025 71EPPA22103 Egyéni számla értesítő
026 71EPPA22104 Adóigazolások
027 71EPPA22105 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
028 71EPPA22106 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) 
029 71EPPA22107 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
030 71EPPA22108 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

031 71EPPA22109 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére 
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

032 71EPPA22110 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
033 71EPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

034 71EPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó 
személyek száma (fő)

035 71EPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
036 71EPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma 

037 71EPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok 
száma a tárgyidőszakban

038 71EPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a 
tárgyidőszakban

039 71EPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött 
egyezségek száma a tárgyidőszakban

Tilos
Jelmagyarázat

71EPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 71SA1

XI. Pénztári bevételek összesen 
(71SA101+71SA102+71SA103+71SA104+        
71SA105+71SA106+71SA107+71SA108+          
71SA109+71SA110+71SA111)

002 71SA101 Tagok által fizetett tagdíj
003 71SA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás
004 71SA103 Tagok egyéb befizetései
005 71SA104 Támogatóktól befolyt összeg
006 71SA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet

007 71SA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által 
átutalt összeg

008 71SA107 Egyéb bevételek

009 71SA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás 
igénybe vétele miatt

010 71SA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 
értékesítésének bevétele

011 71SA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett 
szolgáltatások ellenértéke

012 71SA111 Pénzügyi műveletek bevétele
013 71SA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

014 71SA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, 
beváltásának árfolyamnyeresége

015 71SA1113 Kapott osztalékok
016 71SA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

017 71SA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában 
megtérülő könyv szerinti érték

018 71SA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele 
019 71SA4 Passzív pénzügyi elszámolások
020 71SA401 ebből: Tisztázatlan bevételek

021 71SA402           Vagyonkezeléshez kapcsolódó 
elszámolások

022 71SA5 Pénzforgalmi bevételek összesen  
(71SA1+71SA2+71SA3+71SA4)

023 71SA6 Alapok közötti átcsoportosítás
024 71SA601 Közgyűlési döntés alapján

025 71SA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások 
miatt

026 71SA603 Egyéb

027 71SA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen 
(71SA5+71SA6)

028 71SA8
Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző  
időszak végéig elszámolt halmozott bevételek 
összesen

029 71SA9
Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig 
elszámolt halmozott  bevételek összesen 
(71SA7+71SA8)

Tilos
Jelmagyarázat

71SA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 71SB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(71SB101+71SB102+71SB103)

002 71SB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések
003 71SB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások
004 71SB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások
005 71SB101111 Eseti szolgáltatások  kiadásai
006 71SB101112 Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

007 71SB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített 
kiadások

008 71SB101121 Eseti szolgáltatások  kiadásai
009 71SB101122 Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

010 71SB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített 
összeg

011 71SB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

012 71SB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

013 71SB10123 Kilépés miatt
014 71SB10124 Egyéb
015 71SB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások
016 71SB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések 

017 71SB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát 
terhelő összege

018 71SB10133 Egyéb
019 71SB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások
020 71SB10201 Anyagköltség
021 71SB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

022 71SB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

023 71SB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

024 71SB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 
reklámköltség

025 71SB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezeteknek fizetett díjak

026 71SB10207 Könyvvizsgálat díja
027 71SB10208 Felügyeleti díj
028 71SB10209 Kis értékű eszközök beszerzése
029 71SB10210 Pénzügyi szolgáltatások díja
030 71SB10211 Kommunikációs költségek
031 71SB10212 Informatikai szolgáltatások díja
032 71SB10213 Kártyarendszer díja

033 71SB10214 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési 
költségek, ráfordítások

034 71SB10215 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és 
ráfordításai összesen

035 71SB10216 Hitel- és kölcsöntörlesztés
036 71SB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai
037 71SB10301 Fizetett kamatok

038 71SB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, 
beváltásának árfolyamvesztesége

039 71SB10303 Befektetések vagyonarányos költségei
040 71SB103031 Vagyonkezelői díjak
041 71SB103032 Letétkezelés díjai
042 71SB103033 Vagyonarányos egyéb költségek
043 71SB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai
044 71SB10305 Tőkekiadások
045 71SB103051 Beruházások
046 71SB103052 Felújítások
047 71SB103053 Értékpapírok, részesedések vásárlása
048 71SB2 Aktív pénzügyi elszámolások
049 71SB201 ebből: Téves kifizetések

050 71SB202           Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

051 71SB3 Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2)
052 71SB4 Alapok közötti átcsoportosítás
053 71SB401 Közgyűlési döntés alapján

054 71SB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások 
miatt

055 71SB5 Tárgynegyedévi kiadások összesen  Tárgyidőszaki 
kiadások összesen (71SB3+71SB4)

056 71SB6
Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző  
időszak végéig elszámolt halmozott kiadások 
összesen

057 71SB7
Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első 
napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt 
halmozott  kiadások összesen (71SB5+71SB6)

Tilos
Jelmagyarázat

71SB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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 Előző időszak Tárgyidőszak Mód

1 2 3
a b z

001 71SC01 Nyitó pénzkészlet
002 71SC02 Pénzforgalmi bevételek
003 71SC03 Pénzforgalmi kiadások

004 71SC04
Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú 
bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban 
kimutatott pénzeszközök)

Tilos
Jelmagyarázat

71SC
Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 71SDAA1 Portfólió összesen
002 71SDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen
003 71SDAA111 Házipénztár (forint és valuta)
004 71SDAA112 Pénzforgalmi számla
005 71SDAA113 Befektetési számla

006 71SDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg

007 71SDAA12 Értékpapírok összesen

008 71SDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények)

009 71SDAA12101 Magyar állampapír

010 71SDAA12102

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal (ideértve a jegybank által 
kibocsátott értékpapírt)

011 71SDAA12103 Külföldi állampapír

012 71SDAA12104

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal (ideértve a jegybank által 
kibocsátott értékpapírt)

013 71SDAA12105
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezet - a hitelintézet kivételével - által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

014 71SDAA12106
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - 
a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

015 71SDAA12107
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és 
egyéb értékpapír

016 71SDAA12108
Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és 
egyéb értékpapír

017 71SDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

018 71SDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

019 71SDAA122 Részvények

71SDAA
Pénztári  portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

71SDAA
Pénztári  portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

020 71SDAA12201
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon 
forgalomba hozott részvény

021 71SDAA12202
Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra 
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény

022 71SDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

023 71SDAA12301
Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ideértve az 
ingatlanbefektetési alapot

024 71SDAA12302
Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ideértve az 
ingatlanbefektetési alapot

025 71SDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír

026 71SDAA124 Jelzáloglevél

027 71SDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott jelzáloglevél

028 71SDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott jelzáloglevél

029 71SDAA13 Határidős ügyletek
030 71SDAA14 Opciós ügyletek
031 71SDAA15 Repó ügyletek
032 71SDAA16 Ingatlan
033 71SDAA17 Kockázati tőkealap-jegy

034 71SDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír

035 71SDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

Tilos
Jelmagyarázat
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Tárgyidőszaki 
nyitó állomány

Tárgyidőszaki 
növekedés

Tárgyidőszaki 
csökkenés

Tárgyidőszaki 
záró állomány Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 71SDB1 Fedezeti alap tartaléka
002 71SDB11 Egyéni számlák tartaléka
003 71SDB12 Közösségi számlák tartaléka
004 71SDB2 Működési alap tartaléka
005 71SDB3 Likviditási alap tartaléka

006 71SDB4 Tartalékok állománya összesen

Tilos
Jelmagyarázat

71SDB
Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyidőszaki 
adatok Mód

1 2
a z

001 71SE1 Időszaki nyitó taglétszám
002 71SE2 Időszak alatti változás
003 71SE21 Új belépő
004 71SE22 Átlépő más pénztárból
005 71SE23 Átlépő más pénztárba
006 71SE24 Elhalálozott
007 71SE25 Kilépő
008 71SE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt
009 71SE27 Egyéb megszűnés
010 71SE3 Időszaki záró taglétszám
011 71SE31 Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma
012 71SE32 Tagdíjat nem fizetők száma

Tilos
Jelmagyarázat

71SE
Taglétszám alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Állományi adatok Mód
1 2
a z

001 71SJ1 Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek 
állománya összesen

002 71SJ11 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya

003 71SJ12 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya

004 71SJ13 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya

005 71SJ2 Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya összesen

006 71SJ21 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya

007 71SJ22 31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya

008 71SJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni 
kötelezettségek állománya

009 71SJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya 
összesen

010 71SJ4 Önsegélyező pénztári kártyák száma (db)
011 71SJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db)
012 71SJ42     társkártyák száma (db)
013 71SJ5 Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db)
014 71SJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)

015 71SJ6 Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek 
állománya

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

71SJ
Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint
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Összesen
Szolgáltatási 
kiadás (eFt)

Szolgáltatás 
esetszám (db)

Szolgáltatási 
kiadás (eFt)

Szolgáltatás 
esetszám (db)

Csatlakozott tagok 
száma (fő)

Szolgáltatási 
kiadás (eFt)

Szolgáltatás 
esetszám (db)

Szolgáltatási kiadás 
(eFt)

Szolgáltatás 
esetszám (db)

Csatlakozott tagok 
száma (fő)

Szolgáltatási kiadás 
(eFt) Mód

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

001 71SH1 Önsegélyező pénztári szolgáltatások 
összesen

002 71SH11 Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások
003 71SH1101 gyermekekkel kapcsolatos ellátások

004 71SH11011 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások

005 71SH11012 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési 
(beiskolázási támogatás)

006 71SH1102 munkanélküliségi ellátások

007 71SH1103 tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek

008 71SH1104 betegséghez, egészségi állapothoz 
kapcsolódó segélyek

009 71SH1105 vak személyek részére vásárolt speciális 
könyvek vételárának támogatása

010 71SH1106

megváltozott egészségi állapotú személyek 
életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 
vételárának, valamint lakókörnyezetük 
szükségleteikhez igazodó átalakításának 
költségtámogatása

011 71SH1107 vakvezető kutyával összefüggésben 
felmerült költségek támogatása

012 71SH1108 gyógyszer vételárának támogatása

013 71SH1109 gyógyászati segédeszköz vételárának 
támogatása

014 71SH1010 hátramaradottak segélyezése halál esetén

015 71SH1011 közüzemi díjak finanszírozásának 
támogatása

016 71SH1012 lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel 
törlesztésének támogatása

017 71SH1013 otthoni gondozás
018 71SH1014 idősgondozás támogatása
019 71SH1015 Egyéb

020 71SH12 Életmódjavító önsegélyező pénztári 
szolgáltatások

021 71SH121 71SH12-ből: gyógyteák vételárának 
támogatása

022 71SH122 71SH12-ből: fog és szájápolók árának 
támogatása

023 71SH123 Egyéb

Tilos
Jelmagyarázat

71SH
Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Eseti jellegű Rendszeres (járulékjellegű)
Egyéni számláról finanszírozott Közösségi szolgáltatás Egyéni számláról finanszírozott Közösségi szolgáltatás
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Darabszám Összeg Darabszám Összeg
1 2 3 4 3
a b c d z

001 71SPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
002 71SPM011 ebből: ügyfélkövetelés
003 71SPM012 ebből: ügyfél kötelezettség
004 71SPM02 Összes ügyfél-átvilágítás
005 71SPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás
006 71SPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás
007 71SPM0221 ebből:  kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása
008 71SPM023 Normál ügyfél átvilágítás

009 71SPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás 
nyújtása előtt történt átvilágítás

010 71SPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő  vagy meghaladó 
összegű tranzakció miatti átvilágítás

011 71SPM033
Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-
hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció 
miatti átvilágítás

012 71SPM034 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával 
kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

013 71SPM035 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

014 71SPM036 Tagszervező által végzett átvilágítás
015 71SPM041 Saját bejelentések
016 71SPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek

017 71SPM0431 Bejelentésekből:                                                                 
1. legnagyobb összegű bejelentés

018 71SPM0432 2. legnagyobb összegű bejelentés
019 71SPM0433 3. legnagyobb összegű bejelentés
020 71SPM0434 4. legnagyobb összegű bejelentés
021 71SPM0435 5. legnagyobb összegű bejelentés

022 71SPM044 Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók 
bejelentése

023 71SPM05 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

024 71SPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

025 71SPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

026 71SPM08 Terrorista lista alapján zárolt követelések
027 71SPM09 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

Tilos
Jelmagyarázat

Tárgyidőszak Halmozott (naptári év elejétől 
kumulált) Mód

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

71SPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő: 

Nagyságrend: ezer forint
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a b c d e f g h i j k z

001 71SPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA 
ÖSSZESEN 

002 71SPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
003 71SPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén
004 71SPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma
005 71SPPA1221 Részben megalapozott panaszügy
006 71SPPA1222 Megalapozott panaszügy
007 71SPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma
008 71SPPA1231 Részben megalapozott panaszügy
009 71SPPA1232 Elutasított panaszügy

Tilos
Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Ö
ss

ze
se

n

Mód

71SPPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
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Adat Mód
1 2
a z

001 71SPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN
002 71SPPA212 A panasz típusa szerint
003 71SPPA21201    Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
004 71SPPA21202    Tagszervezői tevékenység
005 71SPPA21203    Egyéni számla értesítő
006 71SPPA21204    Adóigazolások

007 71SPPA21205    Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

008 71SPPA21206    Hozamok (elszámoló egység árfolyama) 

009 71SPPA21207   Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

010 71SPPA21208   Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

011 71SPPA21209   Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére 
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

012 71SPPA21210    Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

013 71SPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint
014 71SPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül
015 71SPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl
016 71SPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint
017 71SPPA2141 Elutasított panaszügy
018 71SPPA2142 Részben megalapozott panaszügy
019 71SPPA2143 Megalapozott panaszügy
020 71SPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN
021 71SPPA221 Összesen
022 71SPPA222 A panasz típusa szerint
023 71SPPA22101 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

024 71SPPA22102 Tagszervezői tevékenység

025 71SPPA22103 Egyéni számla értesítő

026 71SPPA22104 Adóigazolások

027 71SPPA22105 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

028 71SPPA22106 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) 

029 71SPPA22107 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

030 71SPPA22108 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

031 71SPPA22109 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére 
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

032 71SPPA22110 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

033 71SPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

034 71SPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó 
személyek száma (fő)

035 71SPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
036 71SPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma 

037 71SPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok 
száma a tárgyidőszakban

038 71SPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a 
tárgyidőszakban

039 71SPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között 
létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

Tilos
Jelmagyarázat

71SPPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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36859

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
a b   c   d e   f z

001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
002 73EME11 A) Befektetett eszközök
003 73EME111 I. Immateriális javak
004 73EME1111 1. Vagyoni értékű jogok
005 73EME1112 2. Szellemi termékek
006 73EME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek
007 73EME112 II. Tárgyi eszközök

008 73EME1121 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok

009 73EME1122 2. Gépek berendezések, felszerelések, 
járművek

010 73EME1123 3. Beruházások, felújítások
011 73EME1124 4. Beruházásra adott előlegek
012 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök
013 73EME1131 1. Egyéb tartós részesedések
014 73EME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön
015 73EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

016 73EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek

017 73EME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

018 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök

019 73EME12 B) Forgóeszközök
020 73EME121 I. Készletek
021 73EME122 II.Követelések
022 73EME1221 1. Tagdíjkövetelések

023 73EME1222 2. Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők)

024 73EME1223 3. Egyéb követelések
025 73EME123 III. Értékpapírok
026 73EME1231 1. Egyéb részesedések

027 73EME1232 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

028 73EME124 IV. Pénzeszközök
029 73EME1241 1. Pénztárak
030 73EME1242 2. Pénztári elszámolási számla
031 73EME1243 3. Elkülönített betétszámla
032 73EME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek
033 73EME1245 5. Devizaszámla
034 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Tilos
Jelmagyarázat

73EME
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
a b   c   d e   f z

001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

002 73EMF11 D) Saját tőke
003 73EMF111 I. Induló tőke
004 73EMF1111 1. Fedezeti alap induló tőkéje
005 73EMF1112 2. Működési alap induló tőkéje
006 73EMF1113 3. Likviditási alap induló tőkéje

007 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)

008 73EMF113 III. Tőkeváltozások
009 73EMF1131 1. Fedezeti alap tőkeváltozása
010 73EMF1132 2. Működési alap tőkeváltozása
011 73EMF1133 3. Likviditási alap tőkeváltozása
012 73EMF12 E) Tartalékok
013 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka
014 73EMF1211 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka
015 73EMF1212 2. Egyéni számlák szabad tartaléka

016 73EMF1213 3. Szolgáltatási számlák befektetett 
tartaléka

017 73EMF1214 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka

018 73EMF1215 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka
019 73EMF122 II. Működési alap tartaléka
020 73EMF1221 1. Befektetett működési tartalék
021 73EMF1222 2. Likvid működési tartalék
022 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka
023 73EMF1231 1. Befektetett likviditási tartalék
024 73EMF1232 2. Szabad likviditási tartalék
025 73EMF13 F) Kötelezettségek
026 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek
027 73EMF1311 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

028 73EMF1312 2. Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

029 73EMF1313 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
030 73EMF1314 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

031 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Tilos
Jelmagyarázat

73EMF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszá
m PSZÁF kód Megnevezés
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36861

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
a b   c   d e   f z

001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

003 73EA03 Tagdíjbevételek összesen 
(73EA01+73EA02)

004 73EA04 Tagok egyéb befizetései
005 73EA05 Támogatóktól befolyó összeg

006 73EA06 Pénztári befizetések összesen 
(73EA03+73EA04+73EA05)

007 73EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet

008 73EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság 
által átutalt összeg

009 73EA09 Eszközök értékesítéséből származó 
bevétel

010 73EA10 Pénzügyi műveletek bevétele
011 73EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból
012 73EA12 Átcsoportosítás működési alapból

013 73EA13
Különféle bevételek 
(73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73E
A11+ 73EA12)

014 73EA14 Fedezeti alap bevételei összesen 
(73EA06+73EA13)

015 73EA15 Szolgáltatások kiadásai
016 73EA16 Tagoknak visszatérítet összeg
017 73EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai

018 73EA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan 
kifizetések

019 73EA19 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 
a működési alapba átcsoportosított összeg

020 73EA20 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 
a likviditási alapba átcsoportosított összeg

021 73EA21
Fedezeti alap kiadásai 
(73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73E
A19+73EA20)

022 73EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye                
(73EA14-73EA21)

Tilos
Jelmagyarázat

73EA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

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
a b   c   d e   f z

001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

003 73EB03 Tagdíjbevételek összesen                                   
(73EB01+73EB02)

004 73EB04 Tagok egyéb befizetései
005 73EB05 Támogatóktól befolyó összeg

006 73EB06 Pénztári befizetések összesen 
(73EB03+73EB04+73EB05)

007 73EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel

008 73EB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

009 73EB08 Egyéb bevétel

010 73EB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

011 73EB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott 
szolgáltatások ellenértéke

012 73EB10 Pénzügyi műveletek bevétele

013 73EB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

014 73EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból

015 73EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem 
fizető tag egyéni számlájáról

016 73EB13

Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység 
különféle bevételei 
(73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 
73EB12)

017 73EB17 Működési alap bevételei összesen 
(73EB06+73EB13)

018 73EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)

019 73EB18 Anyagjellegű kiadások
020 73EB19 Személyi jellegű kiadások
021 73EB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
022 73EB21 Egyéb kiadások
023 73EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai
024 73EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések
025 73EB24 Beruházások, felújítások
026 73EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba
027 73EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba

028 73EB27 Működési alap kiadásai                            
(73EB18+...+73EB26)

029 73EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
kiadásai

030 73EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)
031 73EB30 Adófizetési kötelezettség (-)

032 73EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye 
(73EB29-73EB30)

Tilos
Jelmagyarázat

73EB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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36863

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
a b   c   d e   f z

001 73EC1 Működési alap bevételeiből a kiegészítő 
vállalkozási tevékenység bevétele

002 73EC2 Működési alap kiadásaiból a kiegészítő 
vállalkozási tevékenység kiadása

003 73EC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás 
előtti eredménye (73EC1-73EC2)

Tilos
Jelmagyarázat

73EC
Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

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
a b   c   d e   f z

001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

003 73ED03 Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)

004 73ED04 Tagok egyéb befizetései
005 73ED05 Támogatóktól befolyó összeg

006 73ED06 Pénztári befizetések összesen 
(73ED03+73ED04+73ED05)

007 73ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel

008 73ED08 Egyéb bevételek
009 73ED09 Pénzügyi műveletek bevétele
010 73ED10 Átcsoportosítás működési alapból
011 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból

012 73ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat 
nem fizető tag egyéni számlájáról

013 73ED13
Különféle bevételek 
(73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+             
73ED11+73ED12)

014 73ED14 Likviditási alap bevételei összesen 
(73ED06+73ED13)

015 73ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai
016 73ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba
017 73ED17 Átcsoportosítás működési alapba

018 73ED18 Likviditási alap kiadásai 
(73ED15+73ED16+73ED17)

019 73ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-
73ED18)

Tilos
Jelmagyarázat

73ED
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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36865

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
a b   c   d e   f z

001 73EE1 Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)

002 73EE2

Különféle bevételek 
(73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 
73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED01
3)

003 73EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2)

004 73EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)

005 73EE5 Alapok tárgyévi eredménye                         
(73EE3-73EE4)

Tilos
Jelmagyarázat

73EE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Összeg Mód

1 2
a z

001 73EFA1 I. Egyéni számlák
002 73EFA101 Induló tőke nyitó állománya
003 73EFA102 Induló tőke tárgyévi változása
004 73EFA103 Induló tőke záró állománya
005 73EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya
006 73EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása
007 73EFA106 Tőkeváltozások záró állománya
008 73EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya
009 73EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása
010 73EFA109 Befektetett tartalék záró állománya
011 73EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya
012 73EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása
013 73EFA112 Likvid tartalék záró állománya

014 73EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya 
(73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)

015 73EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása 
(73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)

016 73EFA115 Egyéni számlák záró állománya 
(73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)

017 73EFA2 II. Szolgáltatási számlák
018 73EFA201 Induló tőke nyitó állománya
019 73EFA202 Induló tőke tárgyévi változása
020 73EFA203 Induló tőke záró állománya
021 73EFA204 Tőkeváltozások nyitó állománya
022 73EFA205 Tőkeváltozások tárgyévi változása
023 73EFA206 Tőkeváltozások záró állománya
024 73EFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya
025 73EFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása
026 73EFA209 Befektetett tartalék záró állománya
027 73EFA210 Likvid tartalék nyitó állománya
028 73EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása
029 73EFA212 Likvid tartalék záró állománya

030 73EFA213 Szolgáltatási számlák nyitó állománya 
(73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)

031 73EFA214 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása 
(73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)

032 73EFA215 Szolgáltatási számlák záró állománya 
(73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)

033 73EFA3 Fedezeti alap nyitó állománya 
(73EFA113+73EFA213)

034 73EFA4 Fedezeti alap tárgyévi változása 
(73EFA114+73EFA214)

035 73EFA5 Fedezeti alap záró állománya 
(73EFA115+73EFA215)

Tilos
Jelmagyarázat

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Összeg Mód

1 2
a z

001 73EFB101 Induló tőke nyitó állománya
002 73EFB102 Induló tőke tárgyévi változása
003 73EFB103 Induló tőke záró állománya
004 73EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya
005 73EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása
006 73EFB106 Tőkeváltozások záró állománya
007 73EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya
008 73EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása
009 73EFB109 Befektetett tartalék záró állománya
010 73EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya
011 73EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása
012 73EFB112 Likvid tartalék záró állománya

013 73EFB113 Működési alap nyitó állománya 
(73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)

014 73EFB114 Működési alap tárgyévi változása 
(73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)

015 73EFB115 Működési alap záró állománya 
(73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)

Tilos
Jelmagyarázat

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Összeg Mód

1 2
a z

001 73EFC101 Induló tőke nyitó állománya
002 73EFC102 Induló tőke tárgyévi változása
003 73EFC103 Induló tőke záró állománya
004 73EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya
005 73EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása
006 73EFC106 Tőkeváltozások záró állománya
007 73EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya
008 73EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása
009 73EFC109 Befektetett tartalék záró állománya
010 73EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya
011 73EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása
012 73EFC112 Likvid tartalék záró állománya

013 73EFC113 Likviditási alap nyitó állománya 
(73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)

014 73EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása 
(73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)

015 73EFC115 Likviditási alap záró állománya 
(73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)

Tilos
Jelmagyarázat

73EFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitó 
állomány

Tárgyévi 
növekedés

Tárgyévi 
csökkenés

Záró 
állomány Mód

1 2 3 4 5
a   b   c d z

001 73EFD1 Fedezeti alap
002 73EFD11 Egyéni számlák 
003 73EFD12 Szolgáltatási számlák
004 73EFD2 Működési alap
005 73EFD3 Likviditási alap
006 73EFD4 Alapok állománya összesen

Tilos
Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

73EFD
 Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint
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Szolgáltatási 
kiadás         
(eFt)

Szolgáltatás 
esetszáma 

(db)
Mód

1 2 3
a b z

001 73EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen

002 73EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási 
szolgáltatások

003 73EH1101
ebből: társadalombiztosítási ellátás 
keretében igénybe vehető egészségügyi 
szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése

004 73EH1102 otthoni gondozás támogatása

005 73EH1103
gyógytorna, gyógymasszázs és 
fizioterápiás kezelés igénybevételének 
támogatása

006 73EH1104 látássérült személyek életvitelét elősegítő 
szolgáltatás

007 73EH11041 ebből: vak személy részére vásárolt 
speciális könyvek vételárának támogatása

008 73EH11042  vakvezető kutyával összefüggésben 
felmerült költségek támogatása

009 73EH1105

megváltozott egészségi állapotú személyek 
életvitelét megkönnyítő speciális eszközök 
vételárának, valamint lakókörnyezetük 
szükségleteihez igazodó átalakításának 
költségtámogatása

010 73EH1106 szenvedélybetegségekről való 
leszoktatásra irányuló kezelések

011 73EH1107
egészségpénztár egészségügyi célú 
önsegélyező feladatának ellátása körében 
nyújtott szolgáltatás

012 73EH11071
ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő 
önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó 
támogatása

013 73EH11072
gyógyászati segédeszköz vételárának 
kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe 
tartozó támogatása

014 73EH11073
kieső jövedelem teljes vagy részleges 
pótlása betegség miatti keresőképtelenség 
esetén

015 73EH11074 hátramaradottak segélyezése halál esetén

016 73EH11075
        OÉTI által nyilvántartásba vett, 
gluténmentes speciális élelmiszerek 
vásárlásának támogatása

017 73EH11076
      szolgáltatást finanszírozó 
egészségbiztosítások (betegség 
biztosítások) díjának fizetése

018 73EH11077 Egyéb

019 73EH12 Életmódjavító egészségpénztári 
szolgáltatások

020 73EH121 ebből: természetgyógyászati szolgáltatások

021 73EH122 sporteszközök vásárlásának támogatása

022 73EH123 gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának 
támogatása

023 73EH124 Egyéb

Tilos
Jelmagyarázat

73EH
Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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36871

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
a b c d e f z

001 73SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
002 73SME11 A) Befektetett eszközök
003 73SME111 I. Immateriális javak
004 73SME1111 1. Vagyoni értékű jogok
005 73SME1112 2. Szellemi termékek
006 73SME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek
007 73SME112 II. Tárgyi eszközök

008 73SME1121 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok

009 73SME1122 2. Gépek berendezések, felszerelések, 
járművek

010 73SME1123 3. Beruházások, felújítások
011 73SME1124 4. Beruházásra adott előlegek
012 73SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök
013 73SME1131 1. Egyéb tartós részesedések
014 73SME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön
015 73SME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

016 73SME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek

017 73SME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

018 73SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök

019 73SME12 B) Forgóeszközök
020 73SME121 I. Készletek
021 73SME122 II.Követelések
022 73SME1221 1. Tagdíjkövetelések

023 73SME1222 2. Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők)

024 73SME1223 3. Egyéb követelések
025 73SME123 III. Értékpapírok
026 73SME1231 1. Egyéb részesedések

027 73SME1232 2. Forgatási célú, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok

028 73SME124 IV. Pénzeszközök
029 73SME1241 1. Pénztárak
030 73SME1242 2. Pénztári elszámolási számla
031 73SME1243 3. Elkülönített betétszámla
032 73SME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek
033 73SME1245 5. Devizaszámla
034 73SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Tilos
Jelmagyarázat

73SME
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
a b c d e f z

001 73SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
002 73SMF11 D) Saját tőke
003 73SMF111 I. Induló tőke
004 73SMF1111 1. Fedezeti alap induló tőkéje
005 73SMF1112 2. Működési alap induló tőkéje
006 73SMF1113 3. Likviditási alap induló tőkéje
007 73SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)
008 73SMF113 III. Tőkeváltozások
009 73SMF1131 1. Fedezeti alap tőkeváltozása
010 73SMF1132 2. Működési alap tőkeváltozása
011 73SMF1133 3. Likviditási alap tőkeváltozása
012 73SMF12 E) Tartalékok
013 73SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka
014 73SMF1211 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka
015 73SMF1212 2. Egyéni számlák szabad tartaléka

016 73SMF1213 3. Szolgáltatási számlák befektetett 
tartaléka

017 73SMF1214 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka

018 73SMF1215 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka
019 73SMF122 II. Működési alap tartaléka
020 73SMF1221 1. Befektetett működési tartalék
021 73SMF1222 2. Likvid működési tartalék
022 73SMF123 III. Likviditási alap tartaléka
023 73SMF1231 1. Befektetett likviditási tartalék
024 73SMF1232 2. Szabad likviditási tartalék
025 73SMF13 F) Kötelezettségek
026 73SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek
027 73SMF1311 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

028 73SMF1312 2. Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

029 73SMF1313 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
030 73SMF1314 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
031 73SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Tilos
Jelmagyarázat

73SMF
Mérleg - Források

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
a b c d e f z

001 73SA01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

003 73SA03 Tagdíjbevételek összesen 
(73SA01+73SA02)

004 73SA04 Tagok egyéb befizetései
005 73SA05 Támogatóktól befolyó összeg

006 73SA06 Pénztári befizetések összesen 
(73SA03+73SA04+73SA05)

007 73SA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet

008 73SA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság 
által átutalt összeg

009 73SA09 Eszközök értékesítéséből származó 
bevétel

010 73SA10 Pénzügyi műveletek bevétele
011 73SA11 Átcsoportosítás likviditási alapból
012 73SA12 Átcsoportosítás működési alapból

013 73SA13
Különféle bevételek 
(73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73
SA11+ 73SA12)

014 73SA14 Fedezeti alap bevételei összesen 
(73SA06+73SA13)

015 73SA15 Szolgáltatások kiadásai
016 73SA16 Tagoknak visszatérítet összeg
017 73SA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai

018 73SA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan 
kifizetések

019 73SA19
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 
a működési alapba átcsoportosított 
összeg

020 73SA20 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 
a likviditási alapba átcsoportosított összeg

021 73SA21
Fedezeti alap kiadásai 
(73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+ 
73SA19+73SA20)

022 73SA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye               
(73SA14-73SA21)

Tilos
Jelmagyarázat

73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

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
a b c d e f z

001 73SB01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

003 73SB03 Tagdíjbevételek összesen                              
(73SB01+73SB02)

004 73SB04 Tagok egyéb befizetései
005 73SB05 Támogatóktól befolyó összeg

006 73SB06 Pénztári befizetések összesen 
(73SB03+73SB04+73SB05)

007 73SB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel

008 73SB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

009 73SB08 Egyéb bevétel

010 73SB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

011 73SB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként 
nyújtott szolgáltatások ellenértéke

012 73SB10 Pénzügyi műveletek bevétele

013 73SB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

014 73SB11 Átcsoportosítás likviditási alapból

015 73SB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat 
nem fizető tag egyéni számlájáról

016 73SB13

Működési és kiegészítő vállalkozás 
tevékenység különféle bevételei 
(73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73S
B11+ 73SB12)

017 73SB17 Működési alap bevételei összesen 
(73SB06+73SB13)

018 73SB171
ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele 
(73SB071+73SB81+73SB09+73SB101)

019 73SB18 Anyagjellegű kiadások
020 73SB19 Személyi jellegű kiadások
021 73SB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
022 73SB21 Egyéb kiadások
023 73SB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai
024 73SB23 Felügyeleti díj
025 73SB24 Beruházások, felújítások
026 73SB25 Átcsoportosítás likviditási alapba
027 73SB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba

028 73SB27 Működési alap kiadásai                            
(73SB18+...+73SB26)

029 73SB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
kiadásai

030 73SB29 Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)

031 73SB30 Adófizetési kötelezettség (-)

032 73SB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye 
(73SB29-73SB30)

Tilos
Jelmagyarázat

73SB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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36875

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
a b c d e f z

001 73SC1 Működési alap bevételeiből a kiegészítő 
vállalkozási tevékenység bevétele

002 73SC2 Működési alap kiadásaiból a kiegészítő 
vállalkozási tevékenység kiadása

003 73SC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás 
előtti eredménye (73SC1-73SC2)

Tilos
Jelmagyarázat

73SC
Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

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
a b c d e f z

001 73SD01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

003 73SD03 Tagdíjbevételek összesen 
(73SD01+73SD02)

004 73SD04 Tagok egyéb befizetései
005 73SD05 Támogatóktól befolyó összeg

006 73SD06 Pénztári befizetések összesen 
(73SD03+73SD04+73SD05)

007 73SD07 Eszközök értékesítéséből származó 
bevétel

008 73SD08 Egyéb bevételek
009 73SD09 Pénzügyi műveletek bevétele
010 73SD10 Átcsoportosítás működési alapból
011 73SD11 Visszapótlás fedezeti alapból

012 73SD12
Átcsoportosítás a fedezeti alapból a 
tagdíjat nem fizető tag egyéni 
számlájáról

013 73SD13
Különféle bevételek 
(73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+7
3SD11+73SD12)

014 73SD14 Likviditási alap bevételei összesen 
(73SD06+73SD13)

015 73SD15 Pénzügyi műveletek ráfordításai
016 73SD16 Átcsoportosítás fedezeti alapba
017 73SD17 Átcsoportosítás működési alapba

018 73SD18 Likviditási alap kiadásai 
(73SD15+73SD16+73SD17)

019 73SD19 Likviditási alap tárgyévi eredménye 
(73SD14-73SD18)

Tilos
Jelmagyarázat

73SD
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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36877

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
a b c d e f z

001 73SE1 Tagdíjbevételek                
(73SA03+73SB03+73SD03)

002 73SE2

Különféle bevételek 
(73SA04+73SA05+73SA013+  
73SB04+73SB05+73SB13+ 
73SD04+73SD05+73SD013)

003 73SE3 Alapok bevételei      
(73SE1+73SE2)

004 73SE4 Alapok kiadásai 
(73SA21+73SB27+73SD18)

005 73SE5 Alapok tárgyévi eredménye            
(73SE3-73SE4)

Tilos
Jelmagyarázat

73SE
Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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Összeg Mód

1 2
a z

001 73SFA1 I. Egyéni számlák
002 73SFA101 Induló tőke nyitó állománya
003 73SFA102 Induló tőke tárgyévi változása
004 73SFA103 Induló tőke záró állománya
005 73SFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya
006 73SFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása
007 73SFA106 Tőkeváltozások záró állománya
008 73SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya
009 73SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása
010 73SFA109 Befektetett tartalék záró állománya
011 73SFA110 Likvid tartalék nyitó állománya
012 73SFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása
013 73SFA112 Likvid tartalék záró állománya

014 73SFA113 Egyéni számlák nyitó állománya 
(73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)

015 73SFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása 
(73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)

016 73SFA115 Egyéni számlák záró állománya 
(73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)

017 73SFA2 II. Szolgáltatási számlák
018 73SFA201 Induló tőke nyitó állománya
019 73SFA202 Induló tőke tárgyévi változása
020 73SFA203 Induló tőke záró állománya
021 73SFA204 Tőkeváltozások nyitó állománya
022 73SFA205 Tőkeváltozások tárgyévi változása
023 73SFA206 Tőkeváltozások záró állománya
024 73SFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya
025 73SFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása
026 73SFA209 Befektetett tartalék záró állománya
027 73SFA210 Likvid tartalék nyitó állománya
028 73SFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása
029 73SFA212 Likvid tartalék záró állománya

030 73SFA213 Szolgáltatási számlák nyitó állománya 
(73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)

031 73SFA214 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása 
(73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211)

032 73SFA215 Szolgáltatási számlák záró állománya 
(73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)

033 73SFA3 Fedezeti alap nyitó állománya 
(73SFA113+73SFA213)

034 73SFA4 Fedezeti alap tárgyévi változása 
(73SFA114+73SFA214)

035 73SFA5 Fedezeti alap záró állománya 
(73SFA115+73SFA215)

Tilos
Jelmagyarázat

73SFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Összeg Mód

1 2
a z

001 73SFB101 Induló tőke nyitó állománya
002 73SFB102 Induló tőke tárgyévi változása
003 73SFB103 Induló tőke záró állománya
004 73SFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya
005 73SFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása
006 73SFB106 Tőkeváltozások záró állománya
007 73SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya
008 73SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása
009 73SFB109 Befektetett tartalék záró állománya
010 73SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya
011 73SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása
012 73SFB112 Likvid tartalék záró állománya

013 73SFB113 Működési alap nyitó állománya 
(73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110)

014 73SFB114 Működési alap tárgyévi változása 
(73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111)

015 73SFB115 Működési alap záró állománya 
(73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)

Tilos
Jelmagyarázat

73SFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Összeg Mód

1 2
a z

001 73SFC101 Induló tőke nyitó állománya
002 73SFC102 Induló tőke tárgyévi változása
003 73SFC103 Induló tőke záró állománya
004 73SFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya
005 73SFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása
006 73SFC106 Tőkeváltozások záró állománya
007 73SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya
008 73SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása
009 73SFC109 Befektetett tartalék záró állománya
010 73SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya
011 73SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása
012 73SFC112 Likvid tartalék záró állománya

013 73SFC113 Likviditási alap nyitó állománya 
(73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110)

014 73SFC114 Likviditási alap tárgyévi változása 
(73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111)

015 73SFC115 Likviditási alap záró állománya 
(73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)

Tilos
Jelmagyarázat

73SFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitó 
állomány

Tárgyévi 
növekedés

Tárgyévi 
csökkenés

Záró 
állomány Mód

1 2 3 4 5
a b  c d z

001 73SFD1 Fedezeti alap
002 73SFD11 Egyéni számlák 
003 73SFD12 Közösségi alap(ok)
004 73SFD2 Működési alap
005 73SFD3 Likviditási alap
006 73SFD4 Alapok állománya összesen

Tilos
Jelmagyarázat

73SFD
 Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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Szolgáltatási 
kiadás     (eFt)

Szolgáltatás 
esetszám 

(db)

Szolgáltatási 
kiadás     (eFt)

Szolgáltatás 
esetszám (db)

Csatlakozott 
tagok száma 

(fő)

Szolgáltatási 
kiadás        
(eFt)

Szolgáltatás 
esetszám 

(db)

Szolgáltatási 
kiadás     (eFt)

Szolgáltatás 
esetszám (db)

Csatlakozott 
tagok száma 

(fő)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a b c d e f g h i j k z

001 73SH1 Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen
002 73SH11 Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások
003 73SH1101 gyermekekkel kapcsolatos ellátások
004 73SH11011 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások

005 73SH11012 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási 
támogatás)

006 73SH1102 munkanélküliségi ellátások
007 73SH1103 tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek

008 73SH1104 betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó 
segélyek

009 73SH1105 vak személyek részére vásárolt speciális könyvek 
vételárának támogatása

010 73SH1106

megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét 
megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint 
lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó 
átalakításának költségtámogatása

011 73SH1107 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek 
támogatása

012 73SH1108 gyógyszer vételárának támogatása
013 73SH1109 gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása
014 73SH1010 hátramaradottak segélyezése halál esetén
015 73SH1011 közüzemi díjak finanszírozásának támogatása

016 73SH1012 lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének 
támogatása

017 73SH1013 otthoni gondozás
018 73SH1014 idősgondozás támogatása
019 73SH1015 Egyéb
020 73SH12 Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások
021 73SH121 73SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása
022 73SH122 73SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása
023 73SH123 Egyéb

Tilos
Jelmagyarázat

73SH
Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Eseti jellegű Rendszeres (járulékjellegű)
Szolgáltatási 

kiadások 
összesen  

(eFt)

Mód

Egyéni számláról 
finanszírozott Közösségi szolgáltatás Egyéni számláról 

finanszírozott Közösségi szolgáltatás
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Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Egyéb 
megszűnés** Év végén Mód

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

001 74A01 16
002 74A02 17
003 74A03 18
004 74A04 19
005 74A05 20
006 74A06 21
007 74A07 22
008 74A08 23
009 74A09 24
010 74A10 25
011 74A11 26
012 74A12 27
013 74A13 28
014 74A14 29
015 74A15 30
016 74A16 31
017 74A17 32
018 74A18 33
019 74A19 34
020 74A20 35
021 74A21 36
022 74A22 37
023 74A23 38
024 74A24 39
025 74A25 40
026 74A26 41
027 74A27 42
028 74A28 43
029 74A29 44
030 74A30 45
031 74A31 46
032 74A32 47
033 74A33 48
034 74A34 49
035 74A35 50
036 74A36 51
037 74A37 52
038 74A38 53
039 74A39 54
040 74A40 55
041 74A41 56
042 74A42 57
043 74A43 58
044 74A44 59
045 74A45 60
046 74A46 61
047 74A47 62
048 74A48 63
049 74A49 64
050 74A50 65
051 74A51 66
052 74A52 67
053 74A53 68
054 74A54 69
055 74A55 70

74A
Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés

Tagsági viszony évközi megszűnése
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Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Egyéb 
megszűnés** Év végén Mód

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

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés

Tagsági viszony évközi megszűnése

056 74A56 71
057 74A57 72
058 74A58 73
059 74A59 74
060 74A60 75
061 74A61 76
062 74A62 77
063 74A63 78
064 74A64 79
065 74A65 80
066 74A66 81
067 74A67 82
068 74A68 83
069 74A69 84
070 74A70 85
071 74A71 86
072 74A72 87
073 74A73 88
074 74A74 89
075 74A75 90
076 74A76 91
077 74A77 92
078 74A78 93
079 74A79 94
080 74A80 95
081 74A81 96
082 74A82 97
083 74A83 98
084 74A84 99
085 74A85 100
086 74A86 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Szolgáltatás 
megnevezése Év elején Új 

igénybevétel Kilépés Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód

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

001 74C01 Mindösszesen

002 74C101 Összesen

003 74C10101 16

004 74C10102 17

005 74C10103 18

006 74C10104 19

007 74C10105 20

008 74C10106 21

009 74C10107 22

010 74C10108 23

011 74C10109 24

012 74C10110 25

013 74C10111 26

014 74C10112 27

015 74C10113 28

016 74C10114 29

017 74C10115 30

018 74C10116 31

019 74C10117 32

020 74C10118 33

021 74C10119 34

022 74C10120 35

023 74C10121 36

024 74C10122 37

025 74C10123 38

026 74C10124 39

027 74C10125 40

028 74C10126 41

029 74C10127 42

030 74C10128 43

031 74C10129 44

032 74C10130 45

033 74C10131 46

034 74C10132 47

035 74C10133 48

036 74C10134 49

037 74C10135 50

038 74C10136 51

039 74C10137 52

040 74C10138 53

041 74C10139 54

042 74C10140 55

043 74C10141 56

044 74C10142 57

045 74C10143 58

046 74C10144 59

047 74C10145 60

048 74C10146 61

049 74C10147 62

050 74C10148 63

051 74C10149 64

052 74C10150 65

053 74C10151 66

054 74C10152 67

055 74C10153 68

056 74C10154 69

057 74C10155 70

74C
Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Szolgáltatás évközi megszűnése
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058 74C10156 71

059 74C10157 72

060 74C10158 73

061 74C10159 74

062 74C10160 75

063 74C10161 76

064 74C10162 77

065 74C10163 78

066 74C10164 79

067 74C10165 80

068 74C10166 81

069 74C10167 82

070 74C10168 83

071 74C10169 84

072 74C10170 85

073 74C10171 86

074 74C10172 87

075 74C10173 88

076 74C10174 89

077 74C10175 90

078 74C10176 91

079 74C10177 92

080 74C10178 93

081 74C10179 94

082 74C10180 95

083 74C10181 96

084 74C10182 97

085 74C10183 98

086 74C10184 99

087 74C10185 100

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

088 74C199 Összesen

089 74C19901 16

090 74C19902 17

091 74C19903 18

092 74C19904 19

093 74C19905 20

094 74C19906 21

095 74C19907 22

096 74C19908 23

097 74C19909 24

098 74C19910 25

099 74C19911 26

100 74C19912 27

101 74C19913 28

102 74C19914 29

103 74C19915 30

104 74C19916 31

105 74C19917 32

106 74C19918 33

107 74C19919 34

108 74C19920 35

109 74C19921 36

110 74C19922 37

111 74C19923 38

112 74C19924 39

113 74C19925 40

114 74C19926 41

115 74C19927 42

116 74C19928 43

117 74C19929 44

118 74C19930 45

Szolgáltatás évközi megszűnése
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119 74C19931 46

120 74C19932 47

121 74C19933 48

122 74C19934 49

123 74C19935 50

124 74C19936 51

125 74C19937 52

126 74C19938 53

127 74C19939 54

128 74C19940 55

129 74C19941 56

130 74C19942 57

131 74C19943 58

132 74C19944 59

133 74C19945 60

134 74C19946 61

135 74C19947 62

136 74C19948 63

137 74C19949 64

138 74C19950 65

139 74C19951 66

140 74C19952 67

141 74C19953 68

142 74C19954 69

143 74C19955 70

144 74C19956 71

145 74C19957 72

146 74C19958 73

147 74C19959 74

148 74C19960 75

149 74C19961 76

150 74C19962 77

151 74C19963 78

152 74C19964 79

153 74C19965 80

154 74C19966 81

155 74C19967 82

156 74C19968 83

157 74C19969 84

158 74C19970 85

159 74C19971 86

160 74C19972 87

161 74C19973 88

162 74C19974 89

163 74C19975 90

164 74C19976 91

165 74C19977 92

166 74C19978 93

167 74C19979 94

168 74C19980 95

169 74C19981 96

170 74C19982 97

171 74C19983 98

172 74C19984 99

173 74C19985 100

Tilos
Jelmagyarázat
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Érték Mód

1 2
a z

1 73EPAD1 Előírt alapdíj
2 73EPAD2 Megfizetett alapdíj

73EPAD
Önkéntes egészségpénztár felügyeleti alapdíj számítása

 (éves)
Nagyságrend: ezer forint 

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgynegyedévi érték Mód.

1 2
a b

001 71EPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

002 71EPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon könyv szerinti értéke

003 71EPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon könyv 
szerinti  értéke után

004 71EPVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen 
(71EPVDN03 - 71EPVDN11)

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok (csak a II. 

negyedévben töltendő)
005 71EPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)*

006 71EPVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon könyv szerinti értéke után - 
auditált adatok alapján*

007 71EPVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon könyv szerinti értéke 
után - auditált adatok alapján*

008 71EPVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*

009 71EPVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (71EPVDN08 - 
71EPVDN07)*

010 71EPVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó 
díj (71EPVDN101 + 71EPVDN102)*

011 71EPVDN101 Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti 
változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*

012 71EPVDN102
Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti 
változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre 
vonatkozó korrekció nélkül)*

013 71EPVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) (71EPVDN102 - 71EPVDN07)*

Tilos
Jelmagyarázat

71EPVDN
Önkéntes egészségpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a z

001 73SPAD1 Előírt alapdíj

002 73SPAD2 Megfizetett alapdíj

73SPAD
Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása

 (éves)
Nagyságrend: ezer forint 

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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Tárgynegyedévi érték Mód.

1 2
a z

001 71SPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

002 71SPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon könyv szerinti 
értéke

003 71SPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon 
könyv szerinti értéke után

004 71SPVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen 
(71SPVDN03 - 71SPVDN11)

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok 
(csak a II. negyedévben töltendő)

005 71SPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)*

006 71SPVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon könyv szerinti értéke 
után - auditált adatok alapján*

007 71SPVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon könyv szerinti 
értéke után - auditált adatok alapján*

008 71SPVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*

009 71SPVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (71SPVDN08 - 
71SPVDN07)*

010 71SPVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti 
változó díj (71SPVDN101 + 71SPVDN102)*

011 71SPVDN101 Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett 
felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*

012 71SPVDN102
Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan 
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*

013 71SPVDN11
Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció 
összesen (túlfizetés + / hiány -) (71SPVDN102 - 
71SPVDN07)*

Tilos
Jelmagyarázat

71SPVDN
Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód

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

002 75EA11 Nyitó állomány
003 75EA12 Bevételek összesen
004 75EA121 Tagdíjbevétel
005 75EA122 Tagok egyéb befizetése
006 75EA123 Támogatás, adomány
007 75EA124 Más pénztárból hozott fedezet
008 75EA125 Átcsoportosítás más tartalékból
009 75EA126 Befektetések hozama
010 75EA127 Egyéb bevételek
011 75EA13 Kiadások összesen
012 75EA131 Szolgáltatási kiadások
013 75EA132 Befektetési kiadások
014 75EA133 Elvitt fedezet
015 75EA134 Egyéb terhelő tételek
016 75EA14 Záró állomány

75EA1
Fedezeti tartalék 

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód

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

001 75EA21 Nyitó állomány
002 75EA22 Bevételek összesen
003 75EA221 Tagdíjbevétel
004 75EA222 Tagok egyéb befizetése
005 75EA223 Támogatás, adomány

006 75EA224 Átcsoportosítás más 
tartalékból

007 75EA225 Befektetések hozama
008 75EA226 Egyéb bevételek
009 75EA23 Kiadások összesen
010 75EA231 Befektetési kiadások

011 75EA232 Átcsoportosítás fedezeti 
tartalékba

012 75EA233 Átcsoportosítás működési 
tartalékba

013 75EA234 Egyéb terhelő tételek
014 75EA24 Záró állomány

75EA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód

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

001 75EA31 Nyitó állomány
002 75EA32 Bevételek összesen
003 75EA321 Tagdíjbevétel
004 75EA322 Tagok egyéb befizetése
005 75EA323 Támogatás, adomány
006 75EA324 Átcsoportosítás más tartalékból
007 75EA325 Befektetések hozama
008 75EA326 Egyéb bevételek
009 75EA33 Kiadások összesen
010 75EA331 Befektetési kiadások
014 75EA332 Tiszteletdíjak és járulékaik
015 75EA333 Bérköltség és járulékai
016 75EA334 Nyilvántartási díj
017 75EA335 Tagszervezési díj
018 75EA336 Anyagjellegű ráfordítások
019 75EA337 Felügyeleti díj
020 75EA338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba
021 75EA339 Egyéb terhelő tételek
022 75EA34 Záró állomány
024 75EA35 Működési tevékenység eredménye 

75EA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód

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

001 75EA41 Taglétszám
002 75EA411 Időszaki nyitó taglétszám
003 75EA412 Időszak alatti változás
004 75EA4121 Új belépő 
005 75EA4122 Átlépő más pénztárból
006 75EA4123 Átlépő más pénztárba
007 75EA4124 Elhalálozott
008 75EA4125 Kilépő 
009 75EA4126 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt
010 75EA4127 Egyéb megszűnés
011 75EA4F13 Időszaki záró taglétszm

012 75EA4F131 ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők 
száma

013 75EA4F132           tagdíjat nem fizetők száma

014 75EA42 Tagdíj
015 75EA421 Tagdíjbevétel összesen (eFt)
016 75EA4211 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)
017 75EA42111 fedezeti tartalék %
018 75EA42112 működési tartalék %
019 75EA42113 likviditási tartalék %
020 75EA4212 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)
021 75EA42121 fedezeti tartalék %
022 75EA42122 működési tartalék %
023 75EA42123 likviditási tartalék %
024 75EA4213 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)
025 75EA42131 fedezeti tartalék %
026 75EA42132 működési tartalék %
027 75EA42133 likviditási tartalék %
028 75EA43 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)
029 75EA431 fedezeti tartalék %
030 75EA432 működési tartalék %
031 75EA433 likviditási tartalék %

75EA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen

1 2 3 4 5
a b c d e

001 75EA51 Összes befektetett eszköz (eFt)
002 75EA511 Fedezeti alap tartaléka %
003 75EA512 Működési alap tartaléka %
004 75EA513 Likviditási alap tartaléka %
005 75EA52 Fedezeti alap portfóliója  (eFt)

006 75EA5201 Bankszámlák és készpénz összesen 
%

007 75EA5202
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) %

008 75EA5203 Részvények %

009 75EA5204
Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír %

010 75EA5205 Jelzáloglevél %
011 75EA5206 Határidős ügyletek %
012 75EA5207 Opciós ügyletek %
013 75EA5208 Repó ügyletek %
014 75EA5209 Ingatlan %
015 75EA5210 Kockázati tőkealap-jegy %

016 75EA5211
Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír %

017 75EA5212 Egyéb befektetések, részesedések %

75EA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Szolgáltatás 
megnevezése

Szolgáltatás várható 
igénybevétele

Szolgáltatás átlagos 
értéke (eFt)

Szolgáltatási kiadás 
(eFt) Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 75EA61 I. negyedév
002 75EA61101 Szolgáltatás 1.
… … 
003 75EA61199 Szolgáltatás 99.
004 75EA62 II. negyedév
005 75EA62101 Szolgáltatás 1.
… … 
006 75EA62199 Szolgáltatás 99.
007 75EA63 III. negyedév
008 75EA63101 Szolgáltatás 1.
… … 
009 75EA63199 Szolgáltatás 99.
010 75EA64 IV. negyedév
011 75EA64101 Szolgáltatás 1.
… … 
012 75EA64199 Szolgáltatás 99.
013 75EA65 Tárgyév összesen
014 75EA65101 Szolgáltatás 1.
… … 
015 75EA65199 Szolgáltatás 99.

75EA6
Szolgáltatások

Nagyságrend: 

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 75EB11 Év
002 75EB111 Nyitó állomány
002 75EB112 Bevételek összesen
003 75EB1121 Tagdíjbevétel
004 75EB1122 Tagok egyéb befizetése
005 75EB1123 Támogatás, adomány
006 75EB1124 Más pénztárból hozott fedezet
007 75EB1125 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75EB1126 Befektetések hozama
009 75EB1127 Egyéb bevételek
010 75EB113 Kiadások összesen
011 75EB1131 Szolgáltatási kiadások
012 75EB1132 Befektetési kiadások
013 75EB1133 Elvitt fedezet
014 75EB1134 Egyéb terhelő tételek
015 75EB114 Záró állomány

75EB1
Fedezeti tartalék 

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 75EB21 Év
002 75EB22 Nyitó állomány
003 75EB23 Bevételek összesen
004 75EB231 Tagdíjbevétel
005 75EB232 Tagok egyéb befizetése
006 75EB233 Támogatás, adomány
007 75EB234 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75EB235 Befektetések hozama
009 75EB236 Egyéb bevételek
010 75EB24 Kiadások összesen
011 75EB241 Befektetési kiadások

012 75EB242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba

013 75EB243 Átcsoportosítás működési 
tartalékba

014 75EB244 Egyéb terhelő tételek
015 75EB25 Záró állomány

75EB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 75EB31 Év
002 75EB32 Nyitó állomány
003 75EB33 Bevételek összesen
004 75EB331 Tagdíjbevétel
005 75EB332 Tagok egyéb befizetése
006 75EB333 Támogatás, adomány
007 75EB334 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75EB335 Befektetések hozama
009 75EB336 Egyéb bevételek
010 75EB34 Kiadások összesen
011 75EB341 Befektetési kiadások
012 75EB342 Tiszteletdíjak és járulékaik
013 75EB343 Bérköltség és járulékai
014 75EB344 Nyilvántartási díj
015 75EB345 Tagszervezési díj
016 75EB346 Anyagjellegű ráfordítások
017 75EB347 Felügyeleti díj
018 75EB348 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba
019 75EB349 Egyéb terhelő tételek
020 75EB35 Záró állomány
021 75EB36 Működési tevékenység eredménye 

75EB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 75EB41 Év
002 75EB42 Taglétszám
003 75EB421 Időszaki nyitó taglétszám
003 75EB422 Időszak alatti változás
004 75EB4221 Új belépő 
005 75EB4222 Átlépő más pénztárból
006 75EB4223 Átlépő más pénztárba
007 75EB4224 Elhalálozott
008 75EB4225 Kilépő 
009 75EB4226 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt
010 75EB4227 Egyéb megszűnés
011 75EB423 Időszaki záró taglétszm

012 75EB4231 ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők 
száma

013 75EB4232           tagdíjat nem fizetők száma

014 75EB43 Tagdíj
015 75EB431 Tagdíjbevétel összesen (eFt)
016 75EB4311 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)
017 75EB43111 fedezeti tartalék %
018 75EB43112 működési tartalék %
019 75EB43113 likviditási tartalék %
020 75EB4312 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)
021 75EB43131 fedezeti tartalék %
022 75EB43132 működési tartalék %
023 75EB43133 likviditási tartalék %
024 75EB4313 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)
025 75EB43131 fedezeti tartalék %
026 75EB43132 működési tartalék %
027 75EB43133 likviditási tartalék %
028 75EB44 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)
029 75EB441 fedezeti tartalék %
030 75EB442 működési tartalék %
031 75EB443 likviditási tartalék %

75EB4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 75EB51 Év
001 75EB521 Összes befektetett eszköz (eFt)
002 75EB521 Fedezeti alap tartaléka %
003 75EB522 Működési alap tartaléka %
004 75EB523 Likviditási alap tartaléka %
005 75EB53 Fedezeti alap portfóliója  (eFt)
006 75EB5301 Bankszámlák és készpénz összesen %

007 75EB5302
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények) %

008 75EB5303 Részvények %

009 75EB5304
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír %

010 75EB5305 Jelzáloglevél %
011 75EB5306 Határidős ügyletek %
012 75EB5307 Opciós ügyletek %
013 75EB5308 Repó ügyletek %
014 75EB5309 Ingatlan %
015 75EB5310 Kockázati tőkealap-jegy %

016 75EB5311 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír %

017 75EB5312 Egyéb befektetések, részesedések %

75EB5
Befektetések

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Év Szolgáltatás 
megnevezése

Szolgáltatás 
várható 

igénybevétele

Szolgáltatás 
átlagos értéke 

(eFt)

Szolgáltatási 
kiadás (eFt) Mód

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

001 75EB61 1. év összesen
002 75EB61101 Szolgáltatás 1.
… … 
003 75EB61199 Szolgáltatás 99.
004 75EB62 2. év összesen
005 75EB62101 Szolgáltatás 1.
… … 
006 75EB62199 Szolgáltatás 99.
007 75EB63 3. év összesen
008 75EB63101 Szolgáltatás 1.
… … 
009 75EB63199 Szolgáltatás 99.
013 75EB64 Mindösszesen

75EB6
Szolgáltatások

Nagyságrend: 

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. 
negyedév

IV. 
negyedév Összesen Mód

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

002 75SA11 Nyitó állomány
003 75SA12 Bevételek összesen
004 75SA121 Tagdíjbevétel
005 75SA122 Tagok egyéb befizetése
006 75SA123 Támogatás, adomány
007 75SA124 Más pénztárból hozott fedezet
008 75SA125 Átcsoportosítás más tartalékból
009 75SA126 Befektetések hozama
010 75SA127 Egyéb bevételek
011 75SA13 Kiadások összesen
012 75SA131 Szolgáltatási kiadások
013 75SA132 Befektetési kiadások
014 75SA133 Elvitt fedezet
015 75SA134 Egyéb terhelő tételek
016 75SA14 Záró állomány

75SA1
Fedezeti tartalék 

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód
1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75SA21 Nyitó állomány
002 75SA22 Bevételek összesen
003 75SA221 Tagdíjbevétel
004 75SA222 Tagok egyéb befizetése
005 75SA223 Támogatás, adomány

006 75SA224 Átcsoportosítás más 
tartalékból

007 75SA225 Befektetések hozama
008 75SA226 Egyéb bevételek
009 75SA23 Kiadások összesen
010 75SA231 Befektetési kiadások

011 75SA232 Átcsoportosítás fedezeti 
tartalékba

012 75SA233 Átcsoportosítás működési 
tartalékba

013 75SA234 Egyéb terhelő tételek
014 75SA24 Záró állomány

75SA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód
1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75SA31 Nyitó állomány
002 75SA32 Bevételek összesen
003 75SA321 Tagdíjbevétel
004 75SA322 Tagok egyéb befizetése
005 75SA323 Támogatás, adomány
006 75SA324 Átcsoportosítás más tartalékból
007 75SA325 Befektetések hozama
008 75SA326 Egyéb bevételek
009 75SA33 Kiadások összesen
010 75SA331 Befektetési kiadások
014 75SA332 Tiszteletdíjak és járulékaik
015 75SA333 Bérköltség és járulékai
016 75SA334 Nyilvántartási díj
017 75SA335 Tagszervezési díj
018 75SA336 Anyagjellegű ráfordítások
019 75SA337 Felügyeleti díj
020 75SA338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba
021 75SA339 Egyéb terhelő tételek
022 75SA34 Záró állomány
024 75SA35 Működési tevékenység eredménye 

75SA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód
1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75SA41 Taglétszám
002 75SA411 Időszaki nyitó taglétszám
003 75SA412 Időszak alatti változás
004 75SA4121 Új belépő 
005 75SA4122 Átlépő más pénztárból
006 75SA4123 Átlépő más pénztárba
007 75SA4124 Elhalálozott
008 75SA4125 Kilépő 
009 75SA4126 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt
010 75SA4127 Egyéb megszűnés
011 75SA4F13 Időszaki záró taglétszm

012 75SA4F131 ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők 
száma

013 75SA4F132           tagdíjat nem fizetők száma

014 75SA42 Tagdíj
015 75SA421 Tagdíjbevétel összesen (eFt)
016 75SA4211 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)
017 75SA42111 fedezeti tartalék %
018 75SA42112 működési tartalék %
019 75SA42113 likviditási tartalék %
020 75SA4212 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)
021 75SA42121 fedezeti tartalék %
022 75SA42122 működési tartalék %
023 75SA42123 likviditási tartalék %
024 75SA4213 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)
025 75SA42131 fedezeti tartalék %
026 75SA42132 működési tartalék %
027 75SA42133 likviditási tartalék %
028 75SA43 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)
029 75SA431 fedezeti tartalék %
030 75SA432 működési tartalék %
031 75SA433 likviditási tartalék %

75SA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód
1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75SA51 Összes befektetett eszköz (eFt)
002 75SA511 Fedezeti alap tartaléka %
003 75SA512 Működési alap tartaléka %
004 75SA513 Likviditási alap tartaléka %
005 75SA52 Fedezeti alap portfóliója  (eFt)

006 75SA5201 Bankszámlák és készpénz összesen 
%

007 75SA5202
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények) %

008 75SA5203 Részvények %

009 75SA5204
Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír %

010 75SA5205 Jelzáloglevél %
011 75SA5206 Határidős ügyletek %
012 75SA5207 Opciós ügyletek %
013 75SA5208 Repó ügyletek %
014 75SA5209 Ingatlan %
015 75SA5210 Kockázati tőkealap-jegy %

016 75SA5211
Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír %

017 75SA5212 Egyéb befektetések, részesedések %

75SA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Szolgáltatás 
megnevezése

Szolgáltatás várható 
igénybevétele

Szolgáltatás átlagos 
értéke (eFt)

Szolgáltatási kiadás 
(eFt) Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 75SA61 I. negyedév
002 75SA61101 Szolgáltatás 1.
… … 
003 75SA61199 Szolgáltatás 99.
004 75SA62 II. negyedév
005 75SA62101 Szolgáltatás 1.
… … 
006 75SA62199 Szolgáltatás 99.
007 75SA63 III. negyedév
008 75SA63101 Szolgáltatás 1.
… … 
009 75SA63199 Szolgáltatás 99.
010 75SA64 IV. negyedév
011 75SA64101 Szolgáltatás 1.
… … 
012 75SA64199 Szolgáltatás 99.
013 75SA65 Tárgyév összesen
014 75SA65101 Szolgáltatás 1.
… … 
015 75SA65199 Szolgáltatás 99.

75SA6
Szolgáltatások

Nagyságrend: 

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 75SB11 Év
002 75SB111 Nyitó állomány
002 75SB112 Bevételek összesen
003 75SB1121 Tagdíjbevétel
004 75SB1122 Tagok egyéb befizetése
005 75SB1123 Támogatás, adomány
006 75SB1124 Más pénztárból hozott fedezet
007 75SB1125 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75SB1126 Befektetések hozama
009 75SB1127 Egyéb bevételek
010 75SB113 Kiadások összesen
011 75SB1131 Szolgáltatási kiadások
012 75SB1132 Befektetési kiadások
013 75SB1133 Elvitt fedezet
014 75SB1134 Egyéb terhelő tételek
015 75SB114 Záró állomány

75SB1
Fedezeti tartalék 

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 75SB21 Év
002 75SB22 Nyitó állomány
003 75SB23 Bevételek összesen
004 75SB231 Tagdíjbevétel
005 75SB232 Tagok egyéb befizetése
006 75SB233 Támogatás, adomány
007 75SB234 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75SB235 Befektetések hozama
009 75SB236 Egyéb bevételek
010 75SB24 Kiadások összesen
011 75SB241 Befektetési kiadások

012 75SB242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba

013 75SB243 Átcsoportosítás működési 
tartalékba

014 75SB244 Egyéb terhelő tételek
015 75SB25 Záró állomány

75SB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 75SB31 Év
002 75SB32 Nyitó állomány
003 75SB33 Bevételek összesen
004 75SB331 Tagdíjbevétel
005 75SB332 Tagok egyéb befizetése
006 75SB333 Támogatás, adomány
007 75SB334 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75SB335 Befektetések hozama
009 75SB336 Egyéb bevételek
010 75SB34 Kiadások összesen
011 75SB341 Befektetési kiadások
012 75SB342 Tiszteletdíjak és járulékaik
013 75SB343 Bérköltség és járulékai
014 75SB344 Nyilvántartási díj
015 75SB345 Tagszervezési díj
016 75SB346 Anyagjellegű ráfordítások
017 75SB347 Felügyeleti díj
018 75SB348 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba
019 75SB349 Egyéb terhelő tételek
020 75SB35 Záró állomány
021 75SB36 Működési tevékenység eredménye 

75SB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 75SB41 Év
002 75SB42 Taglétszám
003 75SB421 Időszaki nyitó taglétszám
003 75SB422 Időszak alatti változás
004 75SB4221 Új belépő 
005 75SB4222 Átlépő más pénztárból
006 75SB4223 Átlépő más pénztárba
007 75SB4224 Elhalálozott
008 75SB4225 Kilépő 
009 75SB4226 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt
010 75SB4227 Egyéb megszűnés
011 75SB423 Időszaki záró taglétszm

012 75SB4231 ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők 
száma

013 75SB4232           tagdíjat nem fizetők száma

014 75SB43 Tagdíj
015 75SB431 Tagdíjbevétel összesen (eFt)
016 75SB4311 Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)
017 75SB43111 fedezeti tartalék %
018 75SB43112 működési tartalék %
019 75SB43113 likviditási tartalék %
020 75SB4312 Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)
021 75SB43131 fedezeti tartalék %
022 75SB43132 működési tartalék %
023 75SB43133 likviditási tartalék %
024 75SB4313 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)
025 75SB43131 fedezeti tartalék %
026 75SB43132 működési tartalék %
027 75SB43133 likviditási tartalék %
028 75SB44 Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)
029 75SB441 fedezeti tartalék %
030 75SB442 működési tartalék %
031 75SB443 likviditási tartalék %

75SB4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2. év 3. év Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 75SB51 Év
001 75SB521 Összes befektetett eszköz (eFt)
002 75SB521 Fedezeti alap tartaléka %
003 75SB522 Működési alap tartaléka %
004 75SB523 Likviditási alap tartaléka %
005 75SB53 Fedezeti alap portfóliója  (eFt)
006 75SB5301 Bankszámlák és készpénz összesen %

007 75SB5302
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények) %

008 75SB5303 Részvények %

009 75SB5304 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír %

010 75SB5305 Jelzáloglevél %
011 75SB5306 Határidős ügyletek %
012 75SB5307 Opciós ügyletek %
013 75SB5308 Repó ügyletek %
014 75SB5309 Ingatlan %
015 75SB5310 Kockázatitőkealap-jegy %

016 75SB5311
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír %

017 75SB5312 Egyéb befektetések, részesedések %

75SB5
Befektetések

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Év Szolgáltatás 
megnevezése

Szolgáltatás 
várható 

igénybevétele

Szolgáltatás 
átlagos értéke 

(eFt)

Szolgáltatási 
kiadás (eFt) Mód

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

001 75SB61 1. év összesen
002 75SB61101 Szolgáltatás 1.
… … 
003 75SB61199 Szolgáltatás 99.
004 75SB62 2. év összesen
005 75SB62101 Szolgáltatás 1.
… … 
006 75SB62199 Szolgáltatás 99.
007 75SB63 3. év összesen
008 75SB63101 Szolgáltatás 1.
… … 
009 75SB63199 Szolgáltatás 99.
013 75SB64 Mindösszesen

75SB6
Szolgáltatások

Nagyságrend: 

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 KTAPT115 Tevékenység kezdetének dátuma
032 KTAPT116 Kiegészítő vállalkozási tevékenység
033 KTAPT117 Bírósági végzés kelte (éééé.hh.nn)
034 KTAPT118 Alapítás időpontja
035 KTAPT119 Számlavezető intézmény neve
036 KTAPT1191 Adószáma
037 KTAPT1192 Címe
038 KTAPT11921 Irányítószám
039 KTAPT11922 Város
040 KTAPT11923 Utca, házszám
041 KTAPT11924 Ország
042 KTAPT120 Pénzforgalmi számla száma
043 KTAPT121 Számlanyitás dátuma
044 KTAPT122 Számla megszüntetésének dátuma
045 KTAPT123 A felügyeleti kapcsolattartásért felelős személy
046 KTAPT1231 Neve
047 KTAPT1232 Telefonszáma
048 KTAPT1233 E-mail címe
049 KTAPT124 A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy
050 KTAPT1241 Neve
051 KTAPT1242 Telefonszáma
052 KTAPT1243 E-mail címe
053 KTAPT125 A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős személy
054 KTAPT1251 Neve
055 KTAPT1252 Telefonszáma
026 KTAPT1253 E-mail címe

Tilos
Jelmagyarázat

KTAPT1
Intézményi alapadatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 179. szám 36917

Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT201 Tisztségviselők
002 KTAPT2011 Tisztség megnevezése
003 KTAPT201101 Bejelentés oka
004 KTAPT201102 Név
005 KTAPT201103 Születési név
006 KTAPT201104 Anyja neve
007 KTAPT201105 Születési helye
008 KTAPT201106 Születési ideje (éééé.hh.nn)
009 KTAPT201107 Személyi igazolvány száma
010 KTAPT201108 Útlevélszám
011 KTAPT201109 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
012 KTAPT201110 Állampolgársága
013 KTAPT201111 Lakcím
014 KTAPT2011111 Irányítószám
015 KTAPT2011112 Város
016 KTAPT2011113 Utca, házszám, emelet, ajtó
017 KTAPT2011114 Ország
018 KTAPT2011112 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
019 KTAPT2011113 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
020 KTAPT2011114 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
021 KTAPT2011115 Vezető tisztségviselő
022 KTAPT2011116 Képviseleti joggal rendelkezik
023 KTAPT2011117 Tisztség betöltésének alapja
024 KTAPT2011118 Az intézmény alkalmazottja
025 KTAPT2011119 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme
026 KTAPT2011120 Mentesítés kezdő időpontja
027 KTAPT2011121 Mentesítés végének időpontja
028 KTAPT2011122 Cégjegyzési joggal rendelkezik

...... ...... ...... ….. …..
029 KTAPT299 Tisztségviselők
030 KTAPT2991 Tisztség megnevezése
031 KTAPT299101 Bejelentés oka
032 KTAPT299102 Név
033 KTAPT299103 Születési név
034 KTAPT299104 Anyja neve
035 KTAPT299105 Születési helye
036 KTAPT299106 Születési ideje (éééé.hh.nn)
037 KTAPT299107 Személyi igazolvány száma
038 KTAPT299108 Útlevélszám
039 KTAPT299109 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
040 KTAPT299110 Állampolgársága
041 KTAPT299111 Lakcím
042 KTAPT2991111 Irányítószám
043 KTAPT2991112 Város
044 KTAPT2991113 Utca, házszám, emelet, ajtó
045 KTAPT2991114 Ország
046 KTAPT2991112 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
047 KTAPT2991113 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
048 KTAPT2991114 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
049 KTAPT2991115 Vezető tisztségviselő
050 KTAPT2991116 Képviseleti joggal rendelkezik
051 KTAPT2991117 Tisztség betöltésének alapja
052 KTAPT2991118 Az intézmény alkalmazottja
053 KTAPT2991119 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme
054 KTAPT2991120 Mentesítés kezdő időpontja
055 KTAPT2991121 Mentesítés végének időpontja
056 KTAPT2991122 Cégjegyzési joggal rendelkezik

Tilos
Jelmagyarázat

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)

Tilos
Jelmagyarázat

KTAPT3
Könyvvizsgáló adatai

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)

Tilos
Jelmagyarázat

KTAPT4
Megbízás/kiszervezés adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Régi Új Régi Új Régi Új Régi Új
1 2 3 4 5 6 5 6 7
a b c d e f e f z

001 KTAPT501 Tagdíjmegosztás

002 KTAPT5011 Tagdíj-megosztási arány (%) 
(alap/tartalék)

003 KTAPT5012 Megosztási elve
004 KTAPT5013 Értéksáv alsó határa
005 KTAPT5014 Értéksáv felső határa
006 KTAPT5015 Érvényesség kezdete
007 KTAPT5016 Érvényesség vége
008 …. …..
009 KTAPT599 Tagdíjmegosztás

010 KTAPT5991 Tagdíj-megosztási arány (%) 
(alap/tartalék)

011 KTAPT5992 Megosztási elve
012 KTAPT5993 Értéksáv alsó határa
013 KTAPT5994 Értéksáv felső határa
014 KTAPT5995 Érvényesség kezdete
015 KTAPT5996 Érvényesség vége

KTAPT5
Pénztár tagdíjmegosztása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Egyéb alap
Mód
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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

Tilos
Jelmagyarázat

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

Tilos "
Jelmagyarázat

KTAPT7
Telephely adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelete
egyes gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek
módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó

törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés c) és f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

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

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

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

1. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: 23/2002.

EüM rendelet) 20/B. §-a következõ g) ponttal egészül ki:

(Ezen alcím alkalmazásában:)

„g) koordináló vizsgálatvezetõ: többközpontú vizsgálat esetén a vizsgálat egészéért felelõs vezetõ.”

2. § A 23/2002. EüM rendelet a 20/S. §-át követõen a következõ alcímmel és 20/T. §-sal egészül ki:

„Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos beavatkozással nem járó vizsgálatok
20/T. § (1) Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos beavatkozással nem járó vizsgálatok esetén a 20/E–20/S. §

rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A vizsgálati engedély iránti kérelmet két példányban kell benyújtani az engedélyezõnek a 4. számú mellékletben

meghatározott adattartalommal.

(3) Az e §-ban foglalt eljárás tekintetében a 20/G. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

3. § A 23/2002. EüM rendelet az 1. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

4. § A 23/2002. EüM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „készítmény klinikai vizsgálata” szövegrész helyébe a „készítmény és orvostechnikai

eszköz klinikai vizsgálata” szöveg,

b) 20/E. § (1) bekezdés b) pontjában a „vizsgálatvezetõ” szövegrész helyébe a „koordináló vizsgálatvezetõ” szöveg,

c) 20/E. § (1) bekezdés f) pontjában az „az egészségügyi szolgáltató vezetõjéhez intézett 2. számú melléklet szerinti

bejelentés másolatát;” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a 2. számú

melléklet szerinti bejelentést megtette;” szöveg,
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d) 20/H. § (7) bekezdésében az „a 20/M. §-ban” szövegrész helyébe az „az emberen végzett orvostudományi

kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen

történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési

eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 19. §-ában” szöveg,

e) 20/O. § (3) bekezdésében a „GYEMSZI” szövegrész helyébe a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és

Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

f) 20/R. § (3) bekezdés b) pontjában az „a külön jogszabály szerinti orvostechnikai eszközök” szövegrész helyébe

az „az orvostechnikai eszközök beavatkozással nem járó vizsgálata” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 23/2002. EüM rendelet 20/Q. §-ában az „és (5) bekezdésének c) pontját” szövegrész.

2. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

(a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 1. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában orvosi rendelvény a külön jogszabályban meghatározott ûrlap, amely a gyógyszert rendelõ

orvos közleménye a gyógyszert kiadó vagy elkészítõ gyógyszerész, valamint külön jogszabályban meghatározott esetben

a gyógyszerkiadó szakasszisztens számára. Orvosi rendelvénynek minõsül:)

„b) a megrendelõlap.”

7. § A 44/2004. ESZCSM rendelet a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Megrendelõlapot az orvos az egészségügyi tevékenységének végzése során betegellátásra felhasznált

gyógyszerek rendeléséhez használhat.

(2) Megrendelõlapon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer vagy magisztrális gyógyszerkészítmény

rendelhetõ.

(3) Egy megrendelõlapon egyszerre többféle gyógyszer is rendelhetõ. A megrendelõlapon fel kell tüntetni

a gyógyszereket rendelõ orvos nevét, pecsétjének azonosítható lenyomatát, sajátkezû aláírását, azon személyek

számát, akik ellátására a gyógyszert rendelték, a gyógyszert felhasználó intézmény, vállalkozás megnevezését, címét,

a rendelés dátumát. A megrendelõlapon fel kell tüntetni a rendelt gyógyszer megnevezését, ideértve

a gyógyszerformát is, valamint – amennyiben a készítmény több hatáserõsségben van forgalomban –

a hatáserõsségét és a gyógyszer összmennyiségét.

(4) A gyógyszertár a megrendelõlapot a kiváltástól számított 5 évig lefûzve tárolja.”

8. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 12. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Egy megrendelõlapra többféle gyógyszer is kiadható. Amennyiben a megrendelõlapon rendelttõl eltérõ

gyógyszer kerül kiadásra, a kiadott gyógyszer nevét, hatáserõsségét és kiszerelését a megrendelõlapon fel kell

tüntetni.”

9. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 18. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Gyógyszer csak a felhasználhatósági idõtartamán belül adható ki, úgy, hogy a kiadás napjától számítva az elõírt

adagolás figyelembevételével a teljes kiadott gyógyszermennyiség felhasználhatósága biztosított legyen a lejárati

idõn belül.”

10. § A 44/2004. ESZCSM rendelet a 22. §-át követõen a következõ alcímmel és 22/A–22/C. §-sal egészül ki:

„Alap szintû gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenõrzés
22/A. § (1) A gyógyszerek kiszolgáltatása során a gyógyszerésznek és a gyógyszerész szakmai felügyelete alatt

a gyógyszert expediáló szakembernek biztosítania kell a gyógyszerbiztonság, az ellátásbiztonság, a megfelelõ

minõségû szolgáltatás és a költség-hatékonyság érvényesülését.

(2) A gyógyszerek kiadása során nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében a gyógyszertárban végzett valamennyi

gyógyszerkiadás esetében gyógyszerbiztonsági ellenõrzést kell végezni a beteg számára egy idõben kiadott

gyógyszerek vonatkozásában.
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(3) A gyógyszerbiztonsági ellenõrzés keretében a gyógyszerész, illetve a gyógyszerész szakmai felügyelete alatt

a gyógyszert expediáló szakember az alkalmazott gyógyszerek tekintetében

a) részletes betegtájékoztatást ad;

b) a klinikailag jelentõs interakciókat feltárja;

c) az azonos hatóanyagú, de eltérõ nevû gyógyszerek párhuzamos szedésével járó kockázatokra felhívja a figyelmet,

ha a beteg helyettesíthetõ hatóanyagot tartalmazó gyógyszert alkalmaz;

d) a beteget tájékoztatja a lehetséges betegség megelõzési módokról;

e) felderíti a betegnél jelentkezõ mellékhatásokat;

f) ismételt gyógyszerkiváltás esetén kérdésekkel vizsgálja a beteg együttmûködését.

22/B. § A gyógyszerbiztonsági ellenõrzés során a gyógyszerek kiadását kizárólag gyógyszerész végezheti, illetve

a gyógyszerkiadási folyamatba gyógyszerész bevonása szükséges:

a) a gyógyszerek egyidejû kiadásakor klinikailag jelentõs interakció észlelése esetén,

b) olyan gyógyszer esetén, amelynek elõzetes alkalmazása során a beteg klinikailag jelentõs mellékhatást tapasztalt,

c) ha párhuzamos gyógyszer alkalmazásának veszélye fennáll, illetve beteg-együttmûködési hiány azonosított,

d) nemzetközi szabadnéven történõ gyógyszerrendelés esetén,

e) a beteg kérésére, vagy

f) a gyógyszertári szakasszisztens kezdeményezésére.

22/C. § A gyógyszerész a beteg részére a gyógyszerbiztonsági ellenõrzés keretében biztosítja a kiadásra, valamint

korábban kiváltásra kerülõ gyógyszerek tekintetében a gyógyszerelési problémák felmérését, és az azok megoldására

történõ javaslattételt.”

11. § A 44/2004. ESZCSM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „gyógyszerkiadó” szövegrész helyébe a „gyógyszertári” szöveg,

b) 4. § (1), (3) és (4) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézet” szövegrész helyébe a „fekvõbeteg ellátást végzõ

intézmény” szöveg,

c) 4. § (7) bekezdésében a „Fekvõbeteg-gyógyintézeti” szövegrész helyébe a „Fekvõbeteg ellátást végzõ

intézményben történõ” szöveg,

d) 4. § (7) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézeti” szövegrész helyébe a „fekvõbeteg ellátást végzõ

intézménybe történõ” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „fekvõbeteg gyógyintézetektõl” szövegrész helyébe a „fekvõbeteg ellátást végzõ

intézményektõl” szöveg,

f) 7. § (3) bekezdés g) pontjában az „aláírását” szövegrész helyébe az „aláírását vagy kézjegyét” szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében a „vényre” szövegrész helyébe a „vényre vagy megrendelõlapra” szöveg,

h) 13. § (2)–(3) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 21. § (1), (3) és (5) bekezdésében a „gyógyszerész” szövegrész

helyébe a „gyógyszer kiadója” szöveg,

i) 16. § (3) bekezdés a) pontjában a „(P2)” szövegrész helyébe a „(P2, P4)” szöveg,

j) 17. §-ában a „vagy” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

k) 22. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 44/2004. ESZCSM rendelet

a) 7. § (11) bekezdésében az „– a különleges, két példányos rendelvényhez kötött gyógyszerek kivételével –”

szövegrész,

b) 12/A. § b) pontja,

c) 19. § (2) bekezdésében a „megkezdésének napján, illetve annak” szövegrész.
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3. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló

53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

13. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.)

ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) felszabadítás: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi felszabadítása, azaz az a tevékenység, amely során

a raktárba beérkezett gyógyszer minõségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkezõ szervezet minõségbiztosítás

érdekében meghatalmazott személye által kibocsátott felszabadítási – gyógyszeranyag esetén minõségi – bizonylat

és a szállítási lánc megfelelõségét igazoló dokumentumok alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és

Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által kiadott gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység

folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban: nagykereskedõ) minõségbiztosításért felelõs személye

(a továbbiakban: felelõs személy) értékelte és megállapította, hogy a termék

aa) az elõírt minõségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és

felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról

szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy

ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága által kiadott forgalomba hozatali

engedélynek

megfelel;”

14. § (1) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A nagykereskedelmi engedély jogosultja közvetlenül a lakosság részére csak orvosi oxigént és a folyamatos

ambuláns peritoneális dialízishez alkalmazott dializáló oldatokat (ún. CAPD oldatokat) szolgáltathat ki, mely során

alkalmaznia kell a gyógyszer kiadására vonatkozó szabályokat. A nagykereskedõ egészségügyi szolgáltatónak,

gyógyszertárnak és a gyógyszertáron kívüli forgalmazónak csak nagykereskedelmi felszabadításon átesett gyógyszert

szállíthat ki.”

(2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A nagykereskedõ a nagykereskedelmi tevékenységét a helyes forgalmazási gyakorlatnak megfelelõen köteles

végezni.”

15. § (1) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tevékenységi engedély kiadása iránti kérelmet a GYEMSZI-hez kell benyújtani, a kérelemnek tartalmaznia kell)

„b) a székhely, a telephely vagy telephelyek címét, pontosan megnevezve a létesítményeket, ahol a kérelmezõ

a nagykereskedelmi tevékenységet folytatni kívánja;”

(2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A GYEMSZI a határozat meghozatala elõtt helyszíni szemlét tart, amely során megvizsgálja, hogy a kérelmezõ

rendelkezik-e a nagykereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint

megfelelõ dokumentációs és minõségbiztosítási rendszerrel. A GYEMSZI az engedélyt akkor adja meg, ha a kérelmezõ

a helyszíni szemle során feltárt és a hiánypótlási felhívásban rögzített hiányosságokat megszüntette.”

16. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nagykereskedõ a tevékenységét szüneteltetheti, amelynek tényérõl – a szüneteltetés idõtartamának

megjelölésével – annak megkezdését megelõzõen legalább 30 nappal köteles értesíteni a GYEMSZI-t.

A nagykereskedõ a tevékenységének a szünetelést követõ újbóli megkezdését megelõzõen legalább 30 nappal

köteles értesíteni a GYEMSZI-t.”

17. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A nagykereskedõ a raktárból kiszállított termékrõl felszabadítási, illetve minõségi bizonylatot köteles biztosítani

a megrendelõ részére. Szállításkor mellékelni kell egy olyan dokumentumot is, amely tartalmazza a kiszállítás

idõpontját, a gyógyszer nevét és gyógyszerformáját, gyártási számát, lejárati idejét, a kiszállított mennyiséget,

továbbá a nagykereskedõ nevét és címét. A kiszállított gyógyszer gyûjtõcsomagolását oly módon kell ellátni

a nagykereskedõ cégjelzésével, hogy a gyógyszer származási helye azonosítható maradjon.”
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18. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nagykereskedõ köteles megtekinteni és ellenõrizni a GYEMSZI honlapján lévõ, az alaki hibára és a forgalomba

hozatali engedély törlésére vonatkozó közleményeket, információkat.”

19. § Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § Hatályát veszti az 53/2004. ESZCSM rendelet 14. § (1) bekezdésében a „vagy gyógyszeranyagot” szövegrész.

4. A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári

forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának

és tárolásának rendjérõl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

21. § A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,

egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 43/2005. EüM rendelet) 12. § (7) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(7) A gyógyszertárban minden vényt, amelyre ellenõrzött szert adtak ki, minden naptári évben újrakezdett

sorszámozással kell gyûjteni és megõrizni a kiadástól számított 5 évig. A sorszámozás gyógyszer- és

gyógyszeranyagtól függetlenül a gyógyszerkiadás idõrendjében történik.”

22. § A 43/2005. EüM rendelet

a) 1. § m) pontjában a „nyomtatvány” szövegrész helyébe a „ , kizárólag intézeti gyógyszertárakban alkalmazható

nyomtatvány” szöveg,

b) 3. § (7) és (8) bekezdésében a „vény mindkét példányán” szövegrész helyébe a „vényen” szöveg,

c) 3. § (9) bekezdésében a „Megrendelõlappal” szövegrész helyébe a „Kizárólag intézeti gyógyszertárban

alkalmazható megrendelõlappal” szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 43/2005. EüM rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése.

5. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

24. § Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

(a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 33. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A GYEMSZI a gyógyszerek (4) bekezdés szerinti listáját, ha új tények jutnak tudomására, felülvizsgálja és szükség

szerint módosítja.”

25. § Az 52/2005. EüM rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A forgalomba hozatali engedélyben meghatározottaktól való eltérést – egyes gyártási tételekre vonatkozóan –

a GYEMSZI

a) a gyártási tételnek a forgalomba hozatali engedélytõl való eltérését részletesen megjelölõ kérelem benyújtását,

b) a Gytv. 1. számú mellékletében meghatározott díj megfizetését igazoló bizonylat benyújtását,

c) a hivatkozott gyártási tételbõl származó gyógyszerminta benyújtását,

d) a gyógyszer késztermék felszabadítását igazoló bizonylat benyújtását, és

e) amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben meghatározottaktól való eltérés engedélyezése a készítmény

átcsomagolását eredményezi, az átcsomagolást végzõ gyártó hely Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat

(GMP)-tanúsítványának a benyújtását

követõen akkor engedélyezi, ha meggyõzõdött róla, hogy az a gyógyszer biztonságos alkalmazását nem

veszélyezteti.”

26. § Az 52/2005. EüM rendelet 36. § (1) bekezdésében a „döntést a Gytv. 17–18. §-ában foglaltak mellett” szövegrész

helyébe a „döntés rendelkezõ részét” szöveg lép.
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6. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati

és nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

27. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási

rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) „A KÖZFORGALMÚ, FIÓK-

ÉS KÉZIGYÓGYSZERTÁR MÛKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK” címe a „Közforgalmú gyógyszertár” alcímet

megelõzõen a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § Az egyének egészségük iránti felelõsségének erõsítése és az egészséges életvitelhez szükséges tudás és

készségek elsajátítása érdekében a gyógyszertár közremûködik a részben vagy egészben állami pénzügyi forrásból

biztosított népegészségügyi tevékenységek megvalósításában.”

28. § A 41/2007. EüM rendelet 31. § (5) bekezdés a) pontja a következõ ad) alponttal egészül ki:

(Az osztályon történõ gyógyszertárolás során

biztosítani kell)

„ad) a tételes elszámolásba besorolt hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek elkülönített és szakszerû”

(tárolását;)

29. § A 41/2007. EüM rendelet 32. §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a beteg tételes elszámolásba sorolt hatóanyagot tartalmazó gyógyszert otthoni alkalmazásra kap

meg, úgy a gyógyszer átadásáról az intézeti gyógyszertár nyilvántartást vezet.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az átadott gyógyszer pontos megnevezését, hatáserõsségét, kiszerelését;

b) az átadott gyógyszer szállítólevelének számát;

c) az átadást elrendelõ orvos nevét, aláírását és osztályát;

d) a beteg nevét és aláírását.”

30. § A 41/2007. EüM rendelet

a) 14. § (3) bekezdésében és 25. § (1) bekezdés c) pontjában a „23. § (2) bekezdés a) pontjának ac) alpontja”

szövegrész helyébe a „23. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja” szöveg,

b) 15. § (1) és (2) bekezdésében a „(2) bekezdés ac) alpontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) pont bf) alpontja”

szöveg,

c) 22. § (1) bekezdésében, 30. § (5) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézetben”

szövegrész helyébe a „fekvõbeteg ellátást végzõ intézményben” szöveg,

d) 22. § (2)–(3) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében, 30. § (4) és (6) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézet”

szövegrész helyébe a „fekvõbeteg ellátást végzõ intézmény” szöveg,

e) 22. § (3) bekezdésében és 30. § (6) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézettel” szövegrész helyébe

a „fekvõbeteg ellátást végzõ intézménnyel” szöveg,

f) 22. § (4) bekezdésében és 25. § (4) bekezdésében a „fekvõbeteg-gyógyintézetnek” szövegrész helyébe

a „fekvõbeteg ellátást végzõ intézménynek” szöveg,

g) 26. § (1) bekezdésében a „23. § (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja” szövegrész helyébe a „23. § (2) bekezdés

a) pont ab) alpontja és b) pont bf) alpontja” szöveg,

h) 36/A. § (4) és (6) bekezdésében a „regionális” szövegrész helyébe a „megyei” szöveg

lép.

7. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére,

az ismertetõi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati

segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes

szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

31. § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi

tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

(a továbbiakban: 3/2009. EüM rendelet) 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) Gyógyszerbõl és egyszer használatos gyógyászati segédeszközbõl – gyógyszerenként, illetve gyógyászati

segédeszközönként – a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és

forgalmazására jogosultanként térítésmentes mintaként, a gyógyszer, illetve az egyszer használatos gyógyászati

segédeszköz magyarországi értékesítésének megkezdését követõen évente legfeljebb két csomagolási egység

adható azzal, hogy gyógyászati segédeszköz esetén a két csomagolási egység az egy hónapra szükséges mennyiséget

nem haladhatja meg. 0%-osnál magasabb támogatási kategóriába tartozó gyógyszerbõl, valamint támogatással

rendelhetõ gyógyászati segédeszközbõl a gyógyszer és egyszer használatos gyógyászati segédeszköz magyarországi

értékesítésének megkezdését követõ év vége után térítésmentes minta nem adható.”

(2) A 3/2009. EüM rendelet 7. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Csak olyan gyógyszerbõl, illetve gyógyászati segédeszközbõl adható térítésmentesen minta, amelynek

felhasználása a mintaadás napjától számítva a lejárati idõn belül biztosítható a javasolt adagolás vagy használat

figyelembevételével.”

8. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6–9. §, a 11–31. § és a 2. melléklet 2013. január 31-én lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet az 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelethez

„4. számú melléklet a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelethez

Az orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálat kérelméhez csatolandó

dokumentumok

1. A vizsgálat alapadatai

a) a vizsgálat címe, protokollszáma,

b) a vizsgálat típusa.

2. A kérelmezõ vizsgálattal kapcsolatos nyilatkozata, amely az alábbiakat tartalmazza

a) a vizsgálat vezetõjének neve, elérhetõsége (telefon, fax),

b) a vizsgálatot végzõ vállalkozás, intézmény neve, címe,

c) a vizsgálat magyarországi vezetõjének neve, elérhetõsége (telefon, fax), ha az az a) ponttól eltérõ személy,

d) az eszköz gyártójától a vizsgálatot végzõ vállalkozásnak szóló meghatalmazás, ha a vizsgálatot nem maga

a gyártó végzi,

e) a vizsgálat megkezdésének tervezett idõpontja,

f) a vizsgálat tervezett idõtartama,

g) a vizsgálat tervezett helye és a helyszín alkalmasságát alátámasztó dokumentumok másolatai.

3. A vizsgálat tárgyát képezõ orvostechnikai eszközzel kapcsolatos alábbi információk:

a) az eszköz neve, fantázianeve, gyári típusszáma,

b) az alkalmazni kívánt eszköz egyedi azonosítója, sorozatszáma, ha van,

c) az eszköz orvostechnikai voltának bemutatása,

d) az eszköz kockázati osztályba sorolása és annak a vonatkozó szabályokból történõ levezetése,

e) a szándékolt alkalmazási cél leírása,

f) a szándékolt alkalmazási cél elérését befolyásoló tényezõk felsorolása,

g) az alkalmazás ellenjavallatai/kizáró tényezõi,

h) az alkalmazással kapcsolatos figyelmeztetések, szükséges elõvigyázatosság, a mûködés alapelvének leírása,

i) a tervezett variánsok általános leírása, azok azonosító adatai,

j) tervrajzok, a gyártási módszerek, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint alkatrészek, részegységek,

áramkörök rajzai, fizikai leírása, mûszaki adatai, sematikus/kapcsolási rajza, képe/fényképe,
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k) az említett terveknek, illetve az eszköz mûködésének a megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok,

l) az eszköz kialakítása során alkalmazott szabványok jegyzéke,

m) az eszközre vonatkozó, de nem alkalmazott szabványok jegyzéke és azon megoldások leírása, melyek

segítségével az alapvetõ követelmények vonatkozó elõírásainak teljesítése a szabványtól eltérõen elérhetõ,

n) az eszköz tervdokumentációjának és kivitelének ellenõrzése és jóváhagyásának módja,

o) az eszköz más eszközhöz való rendeltetésszerû csatlakoztatásának feltételei, mûszaki és biztonsági

követelményei, alkalmazásának egyéb feltételei és korlátai,

p) a kockázatelemzés eredményei és a kockázatelemzéshez teljes mértékben vagy részben alkalmazott honosított

harmonizált szabványok jegyzéke, valamint azon megoldásoknak a leírása, melyeket alkalmaztak, amennyiben

nem a honosított harmonizált szabványokat alkalmazták,

q) amennyiben az eszköz integráns részét alkotja valamely gyógyszer alkotóelem, gyógyszernek minõsülõ anyag

vagy humán vérszármazék, ezek biztonságos voltának, minõségének és hasznosságának értékelésére elvégzett

vizsgálatok adatai, figyelembe véve az eszköz rendeltetését,

r) amennyiben az eszköz állati eredetû szövet felhasználásával készült, a fertõzés kockázatának csökkentése

érdekében az ezzel kapcsolatban megtett kockázatkezelési intézkedések,

s) címke, használati útmutató.

4. Vizsgálati terv, amely a következõket tartalmazza:

a) a vizsgálat célja,

b) a vizsgálati cél elérésének meghatározása,

c) a vizsgálati módszer ismertetése (például: kettõs vak, randomizált stb.),

d) a módszerhez kapcsolódó vizsgálati eljárás ismertetése,

e) a vizsgálat eredményét befolyásoló tényezõk (például: más betegség) ismertetése,

f) a vizsgálat kiértékeléséhez szükséges adatlapminta, algoritmus, írásos utasítás,

g) utánkövetési terv,

h) a vizsgálat elvégzésének tudományos, orvosi, mûszaki indoklása,

i) a vizsgálatban résztvevõk kiválasztásának feltételei,

j) a vizsgálatban résztvevõk számának meghatározása és annak indoklása,

k) a vizsgálatban résztvevõ egyéb, a vizsgálat tárgyát nem képezõ, CE megfelelõségi jelöléssel rendelkezõ és azzal

nem rendelkezõ orvostechnikai eszközök jogszerû forgalomba hozatalát igazoló dokumentumok,

l) vizsgálatra vonatkozó kockázatelemzés és kockázatértékelés, a valószínûsíthetõ kockázatok és mellékhatások

részletes felmérése, kiküszöbölésük vagy csökkentésük módja,

m) a teljesítõképesség és a valószínûsíthetõ kockázatok és mellékhatások aránya elfogadhatóságának elemzése,

indoklása,

n) a vizsgálatot végzõ személyzet tagjainak önéletrajza,

o) betegtájékoztató és a beleegyezõ nyilatkozat,

p) váratlan esemény bekövetkezése esetén követendõ eljárás, értesítendõk listája, értesítés határideje,

q) a vizsgálat leállításának feltételei,

r) a vizsgálatot végzõ egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés fedezetére a kutatási tevékenység megkezdését

megelõzõen a kutatásokra vonatkozó, a kockázatoknak megfelelõ felelõsségbiztosítási szerzõdésének

visszaigazolása,

s) a vizsgáló, a vizsgálatvezetõ, az egészségügyi szolgáltató, illetve a megbízó közötti, a beavatkozással nem járó

vizsgálatra irányuló szerzõdés másolata.”

2. melléklet az 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelethez

Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A nagykereskedõ szék-, illetve telephelye személyi és technikai ellátottságának alkalmasnak kell lenni arra, hogy

az általa végzett nagykereskedelmi tevékenység szabályszerû végzését biztosítani tudja.”
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A nemzetgazdasági miniszter 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelete
az önkormányzati adóigazgatással összefüggõ pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában és az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében

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

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások

nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosítása

1. § (1) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról,

kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 11. számú melléklete

helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A PM1 rendelet 13. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A PM1 rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthetõ bevallási, bejelentési nyomtatványok

tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

2. § Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthetõ bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –]

„b) az állandó jellegû iparûzési tevékenység utáni helyi iparûzési adóra

ba) a 2012-ben kezdõdõ adóévre a 18. melléklet,

bb) a 2013-ban és az azt követõ években kezdõdõ adóévekre a 19. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

3. § (1) A PM2 rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A PM2 rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(3) A PM2 rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(4) A PM2 rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(5) A PM2 rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(6) A PM2 rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(7) A PM2 rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) A PM2 rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(9) A PM2 rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(10) A PM2 rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(11) A PM2 rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(12) A PM2 rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(13) A PM2 rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„11. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez

”
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IDEGENFORGALMI ADÓ 
(tartózkodási id  után vagy szállásdíj, ellenérték alapján)  

20... . évi feldolgozási összesít  

 Megnevezés  Jellemz  érték  
(szám) 

 Adómegállapítás 
(Ft) 

  
 Tartózkodási id  után     
 1. Vendégéjszakák száma     
 2. IDEGENFORGALMI ADÓ     
 3. Htv. 31. § a) pontja alapján mentes     
 4. Htv. 31. § b) pontja alapján mentes     
 5. Htv. 31. § c) pontja alapján mentes     

 Ezen belül:     
 - szolgálati kötelezettség teljesítése     
 - vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban     

 6. Htv. 31. § d) pontja alapján mentes     
 7. Htv. 31. § e) pontja alapján mentes   
 8. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény     
 9. IDEGENFORGALMI ADÓ [2-(3+4+5+6+7+8)]     
 Szállásdíj, ellenérték alapján     
 10. Vendégéjszakákra es  szállásdíj, ellenérték     
 11. IDEGENFORGALMI ADÓ     
 12. Htv. 31. § a) pontja alapján mentes     
 13. Htv. 31. § b) pontja alapján mentes     
 14. Htv. 31. § c) pontja alapján mentes     

 Ezen belül:     
 - szolgálati kötelezettség teljesítése     
 - vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban     

 15. Htv. 31. § d) pontja alapján mentes     
 16. Htv. 31. § e) pontja alapján mentes   
 17. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény     
 18. IDEGENFORGALMI ADÓ [11-(12+13+14+15+16+17)]     
 19. IDEGENFORGALMI ADÓ ÖSSZESEN (9+18)     
 20. Htv. alapján mentes (3+4+5+6+7+12+13+14+15+16)     
 21. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény (8+17)     



2. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„13. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez
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Ipar zési adó feldolgozási összesít  
 Megnevezés  Összesen  

(Ft) 
 Adózók 

száma (f , db)
 1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)     
 2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)     
 3. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)     
 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)     
 5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)     
 6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)     
 7. Biztosítástechnikai eredmény (+)     
 8. Biztosítóknál nettó m ködési költségek (+)     
 9. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb 

biztosítástechnikai ráfordítások (+) 
    

 10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  
tételek (+) 

    

 11. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)     
 12. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  

különbözete (+) 
    

 13. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)     
 14. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott 

jövedéki adó (-) 
    

 15. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs 
adó, energia adó (-) 

    

 16. Felszolgálási díj árbevétele (-)     
 17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, 

árbevételként elszámolt ellenérték (-) 
    

 18. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)     
 19. Pénzügyi lízinget végz  vállalkozások esetén az eladott áruk beszerzési értéke (-)   
 20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)-

(13+14+15+16+17+18+19)] 
    

 21. Eladott áruk beszerzési értéke      
 22. Közvetített szolgáltatások értéke      
23. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttesen 

levonható összege (-) 
  

 24. Alvállalkozói teljesítések értéke (-)     
 25. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)     
 26. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (-)     
 27. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20-(23+24+25+26)]     
 28. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)     
 29. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)     
 30. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA [(27-28)+29]     
 31. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)     
 32. Adózás alá es  adóalap (30-31)     
 33. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ     
 34. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)     
 35. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)     
 36. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)     
 37. FIZETEND  IPAR ZÉSI ADÓ [33-(34+35+36)]     
 38. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó 

összege 
    

 39. Els  adóel leg részletre bevallott összeg     
 40. Második adóel leg részletre bevallott összeg     
 41. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap     
42. Az export árbevétellel összefüggésben elszámolt elábé és közvetített szolgáltatás 

értéke 
  

43. A közfinanszírozott gyógyszerek értékesítésével összefüggésben elszámolt eladott 
áruk beszerzési értéke 

  

”



3. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„13/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez
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Egyszer sített adóalap megállapítási módot választó adóalanyok ipar zési 
adóbevallásának  

20...... évi feldolgozási összesít je 

        Ft

 Megnevezés 
 Egyszer sített adóalap megállapítási 
módot választó adóalany vállalkozási 

szint  adóalap 

 Összesen 

   0- 
2 500 000 

 2 500 001- 
5 000 000 

 5 000 001-   

ÁTALÁNYADÓZÓK, EGYÉB 8 MILLIÓ FORINT NETTÓ ÁRBEVÉTELT MEG NEM HALADÓ 
VÁLLALKOZÁSOK 

 1. Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevétel 
vagy kisadózó vállalkozás bevétele vagy nettó árbevétel 

        

 2. Htv. szerinti egyszer sített adóalap         
 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap  

növekedés (+) 
        

 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  
adóalap-mentesség (-) 

        

 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)         
 6. Adózás alá es  adóalap [(2+3)-(4+5)]         
 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI 

ADÓ 
        

 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése 
alapján (-) 

        

 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható 
összege (-) 

        

 10. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján 
csökkentés (-) 

        

 11. FIZETEND  IPAR ZÉSI ADÓ [7-(8+9+10)]         
EGYSZER SÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK 

 Magánszemély vállalkozó         
 1. Egyszer sített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap         
 2. Htv. szerinti egyszer sített adóalap (50%)         
 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap 

növekedés (+) 
        

 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  
adóalap-mentesség (-) 

        

 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)         
 6. Adózás alá es  adóalap [(2+3)+(4+5)]         
 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI 

ADÓ 
        

 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése 
alapján (-) 

        

 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható 
összege (-) 

        

 10. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján 
csökkentés (-) 

        

 11. FIZETEND  IPAR ZÉSI ADÓ [7-(8+9+10)]         
 12. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett 

adóátalány önkormányzatra jutó összege 
        

 Nem magánszemély vállalkozó         
 1. Egyszer sített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap         
 2. Htv. szerinti egyszer sített adóalap (50%)         
 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap 

növekedés (+) 
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 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  

adóalap-mentesség (-) 
        

 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)         
 6. Adózás alá es  adóalap [(2+3)-(4+5)]         
 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI 

ADÓ 
        

 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése 
alapján (-) 

        

 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható 
összege (-) 

        

 10. FIZETEND  IPAR ZÉSI ADÓ [7-(8+9)]         
 11. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett 

adóátalány önkormányzatra jutó összege 
        

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZOK 
 1. Kisadózó vállalkozás Htv. szerinti adóalapja         
 2. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap 

növekedés (+) 
        

 3. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  
adóalap-mentesség (-) 

        

 4. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)         
 5. Adózás alá es  adóalap [1+2-(3+4)]         
 6. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI 

ADÓ 
        

 7. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése 
alapján (-) 

        

 8. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható 
összege (-) 

        

 9. FIZETEND  IPAR ZÉSI ADÓ [6-(7+8)]         
 10. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett 

adóátalány önkormányzatra jutó összege 
        

A KISVÁLLALATI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZÓK 
 1. A kisvállalati adóról és a kisvállalkozások tételes 

adójáról szóló törvény szerinti adóalap 
        

 2. Htv. szerinti egyszer sített adóalap (1.sor*1,2)         
 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap 

növekedés (+) 
        

 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  
adóalap-mentesség (-) 

        

 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)         
 6. Adózás alá es  adóalap [(2+3)-(4+5)]         
 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI 

ADÓ 
        

 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése 
alapján (-) 

        

 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható 
összege (-) 

        

 10. FIZETEND  IPAR ZÉSI ADÓ [7-(8+9)]         
 11. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett 

adóátalány önkormányzatra jutó összege 
        

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (egyszer sített adóalap-megállapítást választók esetén) 
 1. Egyszer sített vállalkozói adó alanya (db)         
2. Átalányadózók és 8 millió forint adóalapot el nem ér  

egyéb vállalkozások (db) 
    

3. Kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó 
adóalany (db) 

    

4. Kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalany (db)     
5. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap (Ft)         

”



4. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 

BEVALLÁS  
az építményadóról,  

hasznos alapterület szerinti adózás esetében 
F LAP 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

  

 I. Bevallás fajtája   Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 

  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 
 Változás jellege: 
  új ingatlan 
  ingatlan szerzése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

 adóbevezetés 
 adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 
 Változás jellege: 
__________________________ 
 
 

 
 

 

  Adókötelezettség megsz nése  
Változás jellege: 
  ingatlan megsz nése 
  ingatlan elidegenítése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

 

  

 III. Ingatlan 

  1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma   
lakás db    üdül     db 
kereskedelmi egység     db    szállásépület   db 
egyéb nem lakás céljára szolgáló épület  db 

  

 IV. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó min sége:   Tulajdonos     Vagyoni érték  jog jogosítottja 
Jog jellege:    kezel i jog 

 vagyonkezel i jog 
 haszonélvezeti jog  
 használat joga 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _______________________________________________________________________________________

 4. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 7. Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

 8. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Levelezési címe:  _____________________________________________________________________________ város/község 

___________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
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 V. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 ________________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ___________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakért  vagy okleveles adószakért  neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: ______________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képvisel :  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ____________________________  

 
Oldalszám:  

„A” jel  betétlap lakásról, üdül r l 
a hasznos alapterület szerint m ködtetett építményadó bevallásához 

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.)

  
I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

 

III. Épület jellemz i 

1. Fajtája 

    Egylakásos lakóépületben lév  lakás 
 Ennek jellege: 

 családi ház 
 sorház 
 láncház 
 kastély, villa, udvarház 
 egyéb:______________  

  Többlakásos lakóépületben vagy  
 egyéb épületben lév  lakás  
 Ennek jellege: 

 társasházi lakás 
 lakásszövetkezeti lakás 
 egyéb:______________ 

 
 

  Üdül  
 Ennek jellege: 

 üdül  
 hétvégi ház 
 apartman 
 nyaraló 
 csónakház 
 egyéb:___________ 

2. Az épület teljes hasznos alapterülete: ______________________m2 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megsz nésének id pontja: 
 év  hó  nap 

 

V. Törvényi mentesség 
 Szükséglakás      Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek, hasznos alapterület:_______m2      

  

VI. Nyilatkozat a m emléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételér l. 
 Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.  

(építési engedély joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap) 

  

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 
 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes terület:_____________________m2 
 2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen  

  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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          Oldalszám:  

„B” jel  betétlap kereskedelmi egységr l (szállásépületr l), egyéb nem lakás céljára 
szolgáló épületr l a hasznos alapterület szerint m ködtetett építményadó 

bevallásához 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.)

  
I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

 

III Épület jellemz i 

 1. Fajtája: 

  Kereskedelmi egység  
(szállásépület nélkül) 
Ennek jellege: 

 kereskedelmi üzlet, bolt, abc,  
áruház, üzletház 

 csárda, bisztró, borozó, söröz ,  
büfé, cukrászda, kávézó, étterem 

 iroda, m terem 
 rendel , kórház, szanatórium,  

gyógyszertár 
 egyéb:___________________ 

 Szállásépület 
Ennek jellege: 

 szálloda  hotel 
 panzió  fogadó 
 motel  szálló 
 vendégház  vadászház 
 egyéb:________________ 

 Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 
Ennek jellege: 

 üzem, üzemcsarnok, gyár  m hely, szerviz  
  garázs, gépjárm tároló  raktár 
  üvegház  pince

 présház  h t ház 
  egyéb:__________________ 

 2. Az épület teljes hasznos alapterülete: ______________________m2 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megsz nésének id pontja: 
 év  hó  nap 

  

V. Törvényi mentesség 

     Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület  
 Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek,  hasznos alapterület:__________m2 

  

VI. Nyilatkozat a m emléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételér l. 

  Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. 
                                           (építési engedély joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap) 

  

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 

    1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes terület:_____________________m2

     2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 

  

 _____________________________ 

helység 

 

év 

 

Hó nap 

 _________________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

”



5. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
az építményadóról,  

korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében 
F LAP 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

  

 I. Bevallás fajtája 

  Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 
  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 
 Változás jellege: 
  új ingatlan 
  ingatlan szerzése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

 adóbevezetés 
 adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 
 Változás jellege: 
__________________________ 
 
 
 

  Adókötelezettség megsz nése  
 Változás jellege: 
  ingatlan megsz nése 
  ingatlan elidegenítése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

 

  

 III. Ingatlan 

  1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma  

lakás     db    üdül    db 

 kereskedelmi egység   db    szállásépület  db 

 egyéb nem lakás céljára szolgáló épület db 
  

 IV. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó min sége:   Tulajdonos     Vagyoni érték  jog jogosítottja 
Jog jellege:    kezel i jog 

 vagyonkezel i jog 
 haszonélvezeti jog  
 használat joga  

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _______________________________________________________________________________________

 4. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 7. Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

 8. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Levelezési címe:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 
___________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
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10. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
 

V. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 ________________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ___________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakért  vagy okleveles adószakért  neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: ______________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képvisel :  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ____________________________  

  Oldalszám:  

„A” jel  betétlap lakásról, üdül r l  
korrigált forgalmi érték szerinti m ködtetett építményadó bevallásához 

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 
  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület ___________ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Épület jellemz i  

 1. Fajtája 

    Egylakásos lakóépületben lév  lakás 
 Ennek jellege: 

 családi ház 
 sorház 
 láncház 
 kastély, villa, udvarház 
 egyéb:______________ 

  Többlakásos lakóépületben vagy egyéb 
épületben lév  lakás  

 Ennek jellege: 
 társasházi lakás 
 lakásszövetkezeti lakás 
 egyéb:______________ 

  Üdül  
 Ennek jellege: 

 üdül  
 hétvégi ház 
 apartman 
 nyaraló 
 csónakház 
 egyéb:___________ 

2. Az épület teljes hasznos alapterülete: ______________________m2 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megsz nésének id pontja: 

 év  hó  nap 
 

 

V. Bejelentés a forgalmi értékr l: _________________________________Ft 
 

VI. Törvényi mentesség 
 Szükséglakás      kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek, hasznos alapterület:_________m2      

  

VII. Nyilatkozat a m emléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételér l. 
 Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.  

(építési engedély joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap) 
  

VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 
 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség_______________________________ címen mentes terület:_______________________m2

  2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség________________________________ címen mentes értékrész:____________________Ft
  3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 

 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„B” jel  betétlap  
kereskedelmi egységr l (szállásépületr l), egyéb nem lakás céljára szolgáló 

épületr l a korrigált forgalmi érték szerint m ködtetett építményadó bevallásához 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.)

  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

 

III Épület jellemz i 

 1. Fajtája: 

  Kereskedelmi egység  
(szállásépület nélkül) 
Ennek jellege: 

 kereskedelmi üzlet, bolt, abc,  
áruház, üzletház 

 csárda, bisztró, borozó, söröz ,  
büfé, cukrászda, kávézó, étterem 

 iroda, m terem 

 rendel , kórház, szanatórium,  

gyógyszertár 

 egyéb:___________________ 

 Szállásépület 

Ennek jellege: 

 szálloda  hotel 

 panzió  fogadó 

 motel  szálló 

 vendégház  vadászház 

 egyéb:________________ 

 Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 

Ennek jellege: 

 üzem, üzemcsarnok, gyár  m hely, szerviz  

  garázs, gépjárm tároló  raktár 

  üvegház  pince

 présház  h t ház 

  egyéb:__________________ 

 2. Az épület teljes hasznos alapterülete: ______________________m2 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megsz nésének id pontja: 
 év  hó  nap 

 

V. Bejelentés a forgalmi értékr l: _________________________________Ft 

 

VI. Törvényi mentesség 

  Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület  
 Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség 

  

VII. Nyilatkozat a m emléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételér l. 

  Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.  
(építési engedély joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap) 

  

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 

     1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes terület:_____________________m2 

     2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes értékrész:_____________________Ft. 

     3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 

  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
Hó nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

”



6. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
a telekadóról,  

a terület szerinti adózás esetében 

 (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

  

 I. Bevallás fajtája 
    Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 

  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 
 Változás jellege: 
  új telek 
  ingatlan szerzése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  
  épület lebontása  
  mez -, erd gazdasági m velés alatt 

álló belterületi földnek min sül  telek 
esetében a telek tényleges 
mez gazdasági m velésének a 
megszüntetése  

  a telek m velés alól kivett területként 
való ingatlan-nyilvántartási átvezetése  

  adóbevezetés  
 adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 
 Változás jellege: 
_______________________________ 
 
 

  Adókötelezettség megsz nése  
Változás jellege: 

 ingatlan megsz nése 
 100%-os beépítés 
 ingatlan elidegenítése 
 vagyoni érték  jog alapítása 
 vagyoni érték  jog megsz nése  
 belterületi telek esetében a 

mez gazdasági m velésének 
megkezdése  

 belterületi telek esetében a telek 
m velési ágának ingatlan-
nyilvántartási átvezetése  

 

  

 III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megsz nésének id pontja: 
        év  hó  nap  

  

 IV. Telek 

  1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz.  

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  

 V. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó min sége:   Tulajdonos     Vagyoni érték  jog jogosítottja  
Jog jellege:    kezel i jog 

 vagyonkezel i jog 
 haszonélvezeti jog  
 használat joga 
 (tartós) földhasználat joga 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________ 

 4. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 7. Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 



”
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 8. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

10. Levelezési címe:  _____________________________________________________________________________ város/község 
  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

VI. Telek általános jellemz i 

  1. Telek teljes területe: __________________________m2 

  2. A telekb l épülettel lefedett terület: ___________________ m2 

  3. A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2): ___________________ m2 

 

VII. Mentességek, kedvezmények  

 1. Törvényi mentességek   1.1 A telek építési, telekalakítási, változtatási tilalom alatt áll  

     1.2 A telek erd  m velési ágban van nyilvántartva 

    1.3 A telken lev  épület(ek) hasznos alapterülete: _________________________________ m2 

  2. Önkormányzati rendeleti adóalap- mentesség________________________________ címen mentes terület:_____________________m2 

  3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 

 

VIII. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 ________________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ___________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakért  vagy okleveles adószakért  neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: ______________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képvisel :  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ____________________________  



7. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„4. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
a telekadóról,  

korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

  

 I. Bevallás fajtája 

  Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 

  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 
 Változás jellege: 
  új ingatlan 
  ingatlan szerzése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

  mez -, erd gazdasági m velés alatt 
álló belterületi földnek min sül  telek 
esetében a telek tényleges 
mez gazdasági m velésének a 
megszüntetése 

  a telek m velés alól kivett területként 
való ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

 adóbevezetés 
 adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 
 Változás jellege: 
_________________________________ 
 
 

  Adókötelezettség megsz nése  
 Változás jellege: 
  ingatlan megsz nése 
  ingatlan elidegenítése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

  belterületi telek esetében a 
mez gazdasági m velésének 
megkezdése 

  belterületi telek esetében a telek 
m velési ágának ingatlan-
nyilvántartási átvezetése 

  

 III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megsz nésének id pontja: 
        év  hó  nap  

  

 IV. Telek 

  1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz.  

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  

 V. Bevallás benyújtója 

 1. Bevallásbenyújtó min sége:   Tulajdonos     Vagyoni érték  jog jogosítottja 
Jog jellege:    kezel i jog 

 vagyonkezel i jog 
 haszonélvezeti jog  
 használat joga 
 (tartós) földhasználat joga 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _______________________________________________________________________________________

 4. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 7. Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

 8. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 



”
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  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

10. Levelezési címe:  _____________________________________________________________________________ város/község 
  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 

VI. Telek általános jellemz i  

  1. Telek teljes területe: __________________________m2 

  2. A telekb l épülettel lefedett terület: ___________________ m2 

  3. A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2): ______________________ m2 

 

VII. Bejelentés a forgalmi értékr l: _________________________________Ft 

 

VIII. Telekadó mentességek, kedvezmények  

 1. Törvényi mentességek  1.1 A telek építési, változtatási, telekalakítási tilalom alatt áll 

     1.2 A telek erd  m velési ágban van nyilvántartva 

    1.3 A telken lev  épület(ek) hasznos alapterülete: _________________________________ m2 

  2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség__________________________________ címen mentes terület:_____________________m2 

 3. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség_________________________________ címen mentes értékrész:___________________Ft 

 4. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 

  

IX. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 ________________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ___________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakért  vagy okleveles adószakért  neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: ______________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képvisel :  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ____________________________  
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BEVALLÁS  
a magánszemély kommunális adójáról 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

  

 I. Bevallás fajtája:   Megállapodás alapján benyújtott bevallás    Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 
  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 
 Változás jellege: 
  új ingatlan 
  ingatlan szerzése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

 bérleti jog alapítása 
 mez -, erd gazdasági m velés alatt  
álló belterületi földnek min sül  telek 
esetében a telek tényleges 
mez gazdasági m velésének a 
megszüntetése 

 a telek m velés alól kivett területként  
                 való ingatlan-nyilvántartási átvezetése  

 adóbevezetés 

  Változás bejelentése 
 Változás jellege: 
_______________________________ 
 
 

  Adókötelezettség megsz nése  
 Változás jellege: 
  ingatlan megsz nése 
  ingatlan elidegenítése 
  vagyoni érték  jog alapítása 
  vagyoni érték  jog megsz nése  

 bérleti jog megsz nése 
  belterületi telek esetében a  

 mez gazdasági m velésének        
megkezdése 

 belterületi telek esetében a telek  
m velési ágának ingatlan-

nyilvántartási átvezetése  

  

 III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megsz nésének id pontja:   év  hó  nap 
  

 IV. Ingatlan 

  1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: 

    Lakás     db  ebb l ____________________ címen mentes  db 

   Garázs     db  ebb l ____________________ címen mentes  db 

   Egyéb nem lakás célú építmény db  ebb l ____________________ címen mentes  db 
   Telek       ____________________ címen mentes  
   Nem magánszemély tulajdonában lév  lakás bérleti joga ____________________ címen mentes  

  4.  Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 
  

 V. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó min sége:  
 Tulajdonos   

  
 Vagyoni érték  jog jogosítottja 

Jog jellege:    kezel i jog  vagyonkezel i jog 
 haszonélvezeti jog  használat joga 
 (tartós) földhasználat joga 

 
 Bérl  

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve : _____________________________________________________________________________________________ 

 4. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
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 7. Lakóhelye:  _____________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8. Levelezési címe:  _________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
 

 VI. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása  
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BEVALLÁS  
az idegenforgalmi adóról,  

vendégéjszakán alapuló adózás esetén 
 20.... adóév ………. hónapra  

(Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Településenként egy 
bevallást kell benyújtani.) 

  

 I. Bevallott id szak 

   év  hó  

 II. Az adóbeszedésre kötelezett 

 1. Neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: _______________________________________________________________város/község.  Ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Statisztikai számjele: - - - 

6. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

 7. Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8. Levelezési címe:  __________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

9. Telefonszáma: ____________________________________________, e-mail címe: _________________________________________ 

III. Adóalap 
 1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka száma:       _______________________ db 

2. 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák száma:                       _______________________ db 

  3. Gyógyintézetben,  fekv beteg szakellátásban vagy szociális intézményben eltöltött vendégéjszakák száma:_______________________ db 

4. Közép- és fels fokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvev  által eltöltött 
vendégéjszakák száma:         _______________________ db 

 5. Szolgálati kötelezettséget teljesít  által eltöltött vendégéjszakák száma:                     _______________________ db 

 6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák száma:   _______________________ db 

 7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkez  vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái száma: 
                                                             _______________________ db 

 8. Ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenységet végz  vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái száma: 
                            _______________________ db 

 9. A településen üdül tulajdonnal, -bérlettel rendelkez  magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által 
eltöltött vendégéjszakák száma:                          _______________________ db 

10. Az egyház tulajdonában lév  épületben, telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák száma:  _______________________ db  
11.  A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkez  által eltöltött vendégéjszakák:                          _______________________ db 

12. Adóköteles vendégéjszakák száma(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):                                       _______________________db 
 13. Önkormányzati rendeleti mentesség ______________________________ címen mentes:                    _______________________ db 
 14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszakák száma  (12-13):                    _______________________ db

 15. Számított adó (14. sor*……Ft/db)           _______________________ Ft 
 16. Önkormányzati rendeleti kedvezmény ______________________________ címen kedvezmény:                    _______________________ Ft 

 17. Fizetend  adó (15-16):           _______________________ Ft 
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IV. Szálláshely címe: 
1. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
2. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
3. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
4. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
5. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
6. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
7. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
8. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
9. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
10. _______________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  

Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 ________________________________________________ 

az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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BEVALLÁS  
az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakára es  szállásdíjon, egyéb ellenértéken 

alapuló adózás esetén 
 (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.  

Településenként egy bevallást kell benyújtani.) 
  

 I. Bevallott id szak 

     év  hó  
  

 II. Az adó beszedésére kötelezett 

 1. Neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

5. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6. Levelezési címe:  _________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 7. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
  

 III. Adóalap 

 1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja:       _______________________ Ft 

2. 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:     _______________________ Ft 

 3. Egészségügyi, szociális intézményben ellátott fekv beteg által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:  _______________________ Ft 

 4. Közép- és fels fokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvev  által eltöltött 
vendégéjszakák szállásdíja:         _______________________ Ft 

 5. Szolgálati kötelezettséget teljesít  által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:    _______________________ Ft 

 6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:   _______________________ Ft 

 7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkez  vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
                                            _______________________ Ft 

 8. Ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenységet végz  vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái szállásdíja:
           _______________________ Ft 

 9. A településen üdül tulajdonnal, -bérlettel rendelkez  magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által 
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:                                                                                                                     _______________________ Ft 

  10. Az egyház tulajdonában lév  épületben, telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:____________________ Ft 

 11. A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkez  által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:  _______________________ Ft 

  12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):                                                                                            _______________________ Ft  
13.Önkormányzati rendeleti mentesség ______________________________ címen mentes:                   _______________________ Ft 

  14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles szállásdíj (12-13):                     ________________________ Ft

15. Számított adó (14. sor*……%)        _______________________ Ft 
16.Önkormányzati rendeleti kedvezmény __________________________ címen kedvezmény:                          _______________________ Ft 

 17. Fizetend  adó (15-16):         _______________________ Ft 
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IV. Szálláshely címe: 
1. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
2. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
3. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
4. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
5. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
6. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
7. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
8. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
9. _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  10.  _______________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
  

 V. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
beszedésre kötelezett vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása  
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BEVALLÁS 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 
2012. évr l 

I. A díjfizet  (kibocsátó):  
Neve :       

Születési helye:   Ideje:  év hó nap 
     

Anyja születési családi és utóneve:   

Adószáma:  
     

        Adóazonosító jele: 
            

  

Statisztikai számjele: 
                         

   
Lakóhelye:        város 

község
   közterület 

neve 
 közterület 

jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 
         
Levelezési címe:         város 

község
   közterület 

neve 
 közterület 

jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 
Címe:         város 

község
   közterület 

neve 
 közterület 

jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 
         
Helyrajzi száma:   / / /  

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizet vel.): 
Neve (cégneve):   

Születési helye:  Ideje: 
 
 

   
év

  
hó

  
nap 

     

Anyja születési családi és utóneve:     
Levelezési címe:         város 

község
   közterület 

neve 
 közterület 

jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
A) 

1. A felhasznált (vízmér  alapján mért) vízmennyiség a tárgyév január 31-ig:  
(Ha vízmér  nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra számított átalány-
vízmennyiséget kell beírni!) m3
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: m3
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: m3
5 A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével): m3
6. A talajterhelési díj egységmértéke:   120 Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell el zetesen beírni!) 
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor ) Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: Ft
10. Fizetend  talajterhelési díj: Ft
 
B) 

1. A felhasznált (vízmér  alapján mért) vízmennyiség a tárgyév február 1-t l december 31-ig:  
(Ha vízmér  nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra számított átalány-
vízmennyiséget kell beírni!) m3
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: m3
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: m3
5 A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével): m3
6. A talajterhelési díj egységmértéke:   1200 Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell el zetesen beírni!) 
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor ) Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: Ft
10. Fizetend  talajterhelési díj: Ft
 
 
C) Összesen fizetend  adó [A) 10. sor+B) 10. sor]: Ft

 
Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
            

P.H. 
 

                       helység  év  hó  na
p 

az adózó vagy képvisel je 
(meghatalmazottja) aláírása 
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BEVALLÁS  
a helyi ipar zési adóról  

ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység esetén 

A/az  ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység 
utáni adókötelezettségr l  

(Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat, f városban a f városi önkormányzat adóhatóságához.) 

  

 I. Tevékenység jellege  

 1. Épít ipari, természeti er forrás feltárás, kutatás  

2. Egyéb:_______________________ 

  

 II. Bevallott id szak 

     év  hó  naptól      év  hó  napig 

  

 III. Az adó 

 1. A II. pontban szerepl  id szak napjainak száma          nap 

 2. Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szerepl  id szak(ok) napjainak száma       nap 

 3. Épít ipari, természeti er forrás feltárási, kutatási tevékenység nem adóköteles id tartama (adóévenként legfeljebb 30 nap)   nap 

 4. A korábbi bevallás(ok)ban szerepl  id szak(ok) id tartamából azon napok száma, amely után az az adót megfizették   nap 

 5. Adóköteles napok száma (1+2-3-4)           nap 

 6. Fizetend  adó (5. sor*……Ft/nap)                 .  Ft 

  

 IV. Adóalany 

 1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Statisztikai számjele: - - -  

 5. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

 6. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 7. Levelezési címe:  _________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

  

 V. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 ________________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 



13. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
gépjárm adóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz 

  

 I. Adóalany 

 1. Adóalany neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________

 2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Statisztikai számjele: - - -  

 6. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

 7. Székhelye, lakóhelye:  __________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 8. Levelezési címe:  _______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:________________________________________________ 
  

II. Gépjárm  adatai 

 1. Rendszám:_________________________________ (Amennyiben volt, akkor korábbi rendszám:_____________________________) 

 2. Alvázszám:_____________________________________________________________________ 
  

III. Az adómentesség jogcíme 
 a) az adóalany költségvetési szerv,     b) az adóalany alapítvány, egyesület, 
 c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító adóalany autóbusza, 
 d) egyház, bels  egyházi jogi személy tulajdonában lév  gépjárm , 
 e) t zoltó szerkocsi, 
 fa) súlyos mozgáskorlátozott adóalany gépjárm ve, (A bevalláshoz csatolni kell a mentességet igazoló iratot.) 
 fb) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szül  (adóalany) gépjárm ve, (A bevalláshoz csatolni kell a mentességet igazoló 

iratot.) 
 fc) cselekv képességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt  

rendszeresen szállító szül  (adóalany) gépjárm ve, (A bevalláshoz csatolni kell a mentességet igazoló iratot.) 
 g) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi, 
 h) az a gépjárm , amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, 
 i) az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerz dés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben  

      kihirdetett békepartnerség más részt vev  államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres er i tulajdonában lév  gépjárm . 
 

IV. Az adómentességre való jogosultság kezdete/vége   év  hó  nap 
  

V. Súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személy vagy a  cselekv képességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 
nagykorú személy adatai 

 1. Neve: ____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: _______________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________ 

 4. Lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
 
 



”
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 1. Adófizetési kötelezettség szünetelésének bejelentése   

 1.1. Az igazolást kiállító rend rhatóság megnevezése:______________________________________________________________________ 

 1.2. Igazolás kelte:  év  hó  nap, iktatószáma:_______________________________________ 

 1.3. Igazolt id szak kezdete:  év  hó  nap 

 2. Adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése:  szünetelés vége  év  hó  nap 
  

 VII. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása  



14. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
a helyi ipar zési adóról állandó jelleg  ipar zési tevékenység esetén 

F lap 
 2012. évben kezd d  adóévben a/az  ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségr l 

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a f városi önkormányzat adóhatóságához.) 
  

 I. Bevallás jellege  

1. Éves bevallás  

2. Záró bevallás  

3. El társasági bevallás

4. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó bevallása

5. Év közben kezd  adózó bevallása

6. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó áttérésének évér l készült évközi bevallása

7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mez gazdasági stermel  bevallása

8. A Htv. 37. § (2) a) pontja alapján állandó jelleg  ipar zési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
  

 II. Bevallott id szak   év  hó  naptól     év  hó  napig 
  

 III. A záró bevallás benyújtásának oka  

1. Felszámolás 

2. Végelszámolás 

3. Átalakulás 

4. A tevékenység saját elhatározásból történ  megszüntetése 

5. Hatósági megszüntetés 

6. El társaságként m köd  társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés el tti visszavonása 

7. Székhely áthelyezése 

8. Telephely megszüntetése 

9. Egyszer sített vállalkozói adóalanyiság megsz nése 

10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

11. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

12. Egyéb:___________________________________ 
  

 IV. Bevallásban szerepl  betétlapok A B C D E F G 
  

 V. Adóalany 

 1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6. Bevallást kitölt  neve:________________________________________, telefonszáma/e-mail címe:__________________________________ 
  

 VI. Az adó alapjának egyszer sített meghatározási módját választók nyilatkozata   

A 2012. adóévre  az adóalap egyszer sített megállapítási módját választom: 

a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként  

b) az egyszer sített vállalkozói adó alanyaként 

c) egyéb az adóévet megel z  évben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevétel  vállalkozóként  
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 VII. Az adó            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)  .  .  .  .  , 

 2. Eladott áruk beszerzési értéke       .  .  .  .  , 

 3. Közvetített szolgáltatások értéke       .  .  .  .  , 

 4. Az alvállalkozói teljesítések értéke      .  .  .  .  , 

 5. Anyagköltség  .  .  .  .  , 

 6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége  .  .  .  .  , 

 7. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - adóalap [1-(2+3+4+5+6)]     .  .  .  .  , 

 8. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség     .  .  .  .  , 

 9. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény    .  .  .  .  , 

 10. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szint  - adóalap [7-8+9]  .  .  .  .  , 
 11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lév  adóalap megosztása  

szerinti - települési szint  adóalap  .  .  .  .  , 

 12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C. §-a szerint)   .  .  .  .  , 

 13. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12)  .  .  .  .  , 

 14. Adóalapra jutó ipar zési adó összege (13. sor*…. %)      .  .  .  .  , 

 15. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C. §-a szerint)   .  .  .  .  , 
 16. Az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység után az adóévben megfizetett és  

az önkormányzatnál levonható adóátalány összege      .  .  .  .  , 

 17. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege   .  .  .  .  , 

 18. Ipar zési adófizetési kötelezettség [14-(15+16+17)]      .  .  .  .  , 

 19. Adóel legre befizetett összeg       .  .  .  .  , 

 20. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg       .  .  .  .  , 

 21. Különbözet [18-(19+20)]         .  .  .  .  , 

 22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege       .  .  .  .  , 

 23. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap                                                        .  .  .  .  , 

VIII. Adóel leg bevallása (részletes adatok az „E” jel  betétlapon!) 

 1. El legfizetési id szak    év  hó  naptól    év  hó  napig 

     Esedékesség    Összeg   (Ft) 

 2. Els  el legrészlet     év  hó  nap   .  .  .  .  , 

3. Második el legrészlet     év  hó  nap   .  .  .  .  , 
 

 IX. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 ________________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: _________________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakért  vagy okleveles adószakért  neve: 
_______________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: ___________________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képvisel :  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: _________________________________  
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„A” jel  betétlap 

  2012. évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  

ipar zési adóbevalláshoz 
Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 

  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]     .  .  .  .  , 

 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel      .  .  .  .  , 

 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel   .  .  .  .  , 
 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 

          .  .  .  .  , 

 5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó összege   .  .  .  .  , 

 6. Felszolgálási díj árbevétele         .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 
„B” jel  betétlap 

  2012. évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  

ipar zési adóbevalláshoz 
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása  

  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]   .  .  .  .  .  , 

 2. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek      .  .  .  .  .  , 

 3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei       .  .  .  .  .  , 

 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele     .  .  .  .  .  , 

 5. Befektetési szolgáltatás bevétele       .  .  .  .  .  , 

 6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete   .  .  .  .  .  , 
 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjelleg  különbözete  

         .  .  .  .  .  , 

 8. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások      .  .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„C” jel  betétlap 
  2012. évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  
ipar zési adóbevalláshoz 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]    .  .  .  .  , 

 2. Biztosítástechnikai eredmény        .  .  .  .  , 

 3. Nettó m ködési költség         .  .  .  .  , 
 4. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és  

az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege      .  .  .  .  , 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete    .  .  .  .  , 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete   .  .  .  .  , 
 7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja  

szerint egyéb növel  tételek         .  .  .  .  , 

 8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések      .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 

„D” jel  betétlap 
  2012. évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  
ipar zési adóbevalláshoz 

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]     .  .  .  .  , 

 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei       .  .  .  .  , 

 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele      .  .  .  .  , 

 4. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek együttes összege      .  .  .  .  , 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete    .  .  .  .  , 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjelleg  különbözete   .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„E” jel  betétlap 

  2012. évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  

ipar zési adóbevalláshoz 
A 2013-ban kezd d  adóel leg-fizetési id szak adóel leg-bevalláshoz szükséges tájékoztató adatok 

Nem kell kitölteni a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 500 M Ft-ot nem meghaladó nettó árbevétel  adóalanynak!                 

 

I. Adóalany:                           

1.  Adóalany neve (cégneve):_________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:    Adószáma:  

 

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá  nem tartozó, 500 M Ft-ot meghaladó nettó árbevétel  vállalkozónak kell kitölteni!                                          
(Ft) 

  1. A Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített 

     szolgáltatások értéke                                                                                                                                      ,  
 2. A  Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesül  gyógyszerek  
     értékesítéséhez kapcsolódó elábé                                                                                                                    
 3. A Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és 

     közvetített szolgáltatások értéke együttes összege                                                                                         

 4. Figyelembe vehet  elábé  és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (1.+2.+3.),                  
5. Adóel leg-számításnál figyelembe veend   vállalkozási szint  adóalap  

[F lap VII/1.sor-F lap VII/4.sor-F lap  VII/5. sor –F lap VII/6. sor-4. sor]   

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 

 1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele                                                                           
 2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehet  összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések 
 értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége              ,

 3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke                 

 4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke                                                    
 5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített 

 szolgáltatások értéke                                                                                                                                          
 6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesül  gyógyszerek  
 értékesítéséhez kapcsolódó elábé                                                                                                                       
 7. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható  

 elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege                                                                                
 8. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehet   
 eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (5.+6+7.)          

 9. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív el jel  különbözet (adóalap) (1.-2.-8.)                                        
 10. Az adóalanyra jutó, el legszámításnál figyelembe veend  vállalkozási szint  adóalap  

[9. sor* (”A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” betétlap II/1. sor/1. sor)]                                                            

  
_____________________________ 
                      helység 

  

év 

 
 
hó nap

 
 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„F” jel  betétlap 
  2012. évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  
ipar zési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szint  adóalap megosztása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
 

 II. Az alkalmazott adóalap megosztás módszere  

1. Személyi jelleg  ráfordítással arányos  megosztás  5. A Htv. 3. számú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás 

2. Eszközérték arányos megosztás    6. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás 

3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás                   7. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás 

4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás  
 

 III. Megosztás  

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveend  összes személyi  
jelleg  ráfordítás összege        .  .  .  .  , Ft 
 2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a  
Htv. melléklete szerint – figyelembeveend  személyi jelleg  ráfordítás összege  .  .  .  .  , Ft 
 3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv.  
melléklete szerinti – összes eszközérték összege     .  .  .  .  , Ft 
 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveend  – a Htv. melléklete szerinti –  
eszközérték összege        .  .  .  .  , Ft 
 5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkeresked  villamosenergia vagy földgáz végs  fogyasztók részére történ  értékesítésb l 
származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele    .  .  .  .  , Ft 
 6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkeresked  villamosenergia vagy földgáz végs  fogyasztók részére történ  
értékesítésb l származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 
         .  .  .  .  , Ft 
 7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végs   
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége   .  .  .  , kWh vagy ezer m3 
 8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén  
az önkormányzat illetékességi területén lév  végs  fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy  
földgáz mennyisége        .  .  .  , kWh vagy ezer m3 

 9. Az épít ipari tevékenységb l [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, 
épít ipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege 
         .  .  .  .  , Ft 
10.  A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg  
         .  .  .  .  , Ft  
11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végz  vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vev  el fizet inek száma  
         .  .  , db 
 12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vev  el fizet k száma       .  .  , db 
13. A vezetékes távközlési tevékenységet végz  vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma  
         .  .  , db 
 14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma 
         .  .  , db 
15. A vezetékes távközlési tevékenységet végz  vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev  el fizet inek száma 
         .  .  , db 
16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vev  el fizet k száma       .  .  , db 

  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„G” jel  betétlap 

  2012. évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz 

Nyilatkozat túlfizetésr l  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 II. Nyilatkozat  

1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom  
2. A túlfizetés összegét kés bb esedékes ipar zési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni   

 3. A túlfizetés összegéb l _______________________forintot kérek visszatéríteni , a fennmaradó összeget kés bb esedékes ipar zési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 
4. A túlfizetés összegéb l _______________________forintot kérek visszatéríteni , _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékesség  köztartozásra átvezetni,  

a fennmaradó összeget kés bb esedékes ipar zési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 
5. A túlfizetés összegéb l  _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékesség  köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget kés bb esedékes ipar zési adó fizetési  

kötelezettségre kívánom felhasználni  
6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem 

 III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékesség  köztartozására átvezetend  összegek 

Sorszám Köztartozást nyilvántartó  
intézmény megnevezése Köztartozás fajtája 

Összeg 
(Ft) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfélazonosító 
szám 

 1.        - -    

 2.        - -    

 3.        - -    

 4.        - -    

 5.        - -    

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 



15. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
a helyi ipar zési adóról állandó jelleg  ipar zési tevékenység esetén 

F lap 
 20… évben kezd d  adóévben a/az  ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségr l 

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a f városi önkormányzat adóhatóságához.) 
  

 I. Bevallás jellege  

1. Éves bevallás  

2. Záró bevallás  

3. El társasági bevallás

4. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó bevallása

5. Év közben kezd  adózó bevallása

6. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó áttérésének évér l készült évközi bevallása

7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mez gazdasági stermel  bevallása

8. A Htv. 37. § (2) a) pontja alapján állandó jelleg  ipar zési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
9. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 

  

 II. Bevallott id szak   év  hó  naptól     év  hó  napig 
  

 III. A záró bevallás benyújtásának oka  

1. Felszámolás 

2. Végelszámolás 

3. Átalakulás 

4. A tevékenység saját elhatározásból történ  megszüntetése 

5. Hatósági megszüntetés 

6. El társaságként m köd  társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés el tti visszavonása 

7. Székhely áthelyezése 

8. Telephely megszüntetése 

9. Egyszer sített vállalkozói adóalanyiság megsz nése 

10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 
11. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 
12. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megsz nése (a tevékenység megszüntetése nélkül) 
13. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megsz nése

14. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

15. Egyéb:___________________________________ 
  

 IV. Bevallásban szerepl  betétlapok A B C D E F G 
  

 V. Adóalany 

 1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6. Bevallást kitölt  neve:________________________________________, telefonszáma/e-mail címe:__________________________________ 
  

 VI. Az adó alapjának egyszer sített meghatározási módját választók nyilatkozata   

Az adóévre az adóalap egyszer sített megállapítási módját választom: 

a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként  

b) az egyszer sített vállalkozói adó alanyaként 

c) az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevétel  adóalanyként 
d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
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 VII. Az adó            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)  .  .  .  .  , 
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehet  (a Htv. 39. § (6) bekezdésének  
   hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E”lap II/6. sor) együttes                                              .  .  .  .  , 

 3. Az alvállalkozói teljesítmények értéke      .  .  .  .  , 

 4. Anyagköltség  .  .  .  .  , 

 5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége  .  .  .  .  , 
 6. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - adóalap [1-(2+3+4+5)  

     vagy a Htv. 39. § (6) alkalmazása esetén:  „E” jel   lap III/10. sor]                     .  .  .  .  , 

 7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség     .  .  .  .  , 

 8. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény    .  .  .  .  , 

 9. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szint  - adóalap [6-7+8]  .  .  .  .  , 
 10. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 9. sorban lév  adóalap megosztása  

      szerinti - települési szint  adóalap  .  .  .  .  , 

 11. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C. §-a szerint)   .  .  .  .  , 

 12. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (10-11)  .  .  .  .  , 

 13. Adóalapra jutó ipar zési adó összege (12. sor*…. %)      .  .  .  .  , 

 14. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C. §-a szerint)   .  .  .  .  , 
 15. Az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység után az adóévben megfizetett és  

       az önkormányzatnál levonható adóátalány összege     .  .  .  .  , 

 16. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege   .  .  .  .  , 

 17. Ipar zési adófizetési kötelezettség [13-(14+15+16)]      .  .  .  .  , 
 18. Adóel legre befizetett összeg, a kisadózó vállalkozás tételes adójának hatálya alá  
      tartozó adóalany esetén adóként megfizetett összeg     .  .  .  .  , 

 19. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg       .  .  .  .  , 

 20. Különbözet [17-(18+19)]         .  .  .  .  , 

 21. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege       .  .  .  .  , 

 22. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap                                                        .  .  .  .  , 
  

VIII. Adóel leg bevallása 

 1. El legfizetési id szak    év  hó  naptól    év  hó  napig 

     Esedékesség    Összeg   (Ft) 

 2. Els  el legrészlet     év  hó  nap   .  .  .  .  , 

3. Második el legrészlet     év  hó  nap   .  .  .  .  , 
 

 IX. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 ________________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: _________________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakért  vagy okleveles adószakért  neve: 
_______________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: ___________________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képvisel :  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: _________________________________  
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„A” jel  betétlap 

  20.... évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  

ipar zési adóbevalláshoz 
Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 

  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]     .  .  .  .  , 

 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel      .  .  .  .  , 

 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel   .  .  .  .  , 
 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 

          .  .  .  .  , 

 5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó összege   .  .  .  .  , 

 6. Felszolgálási díj árbevétele         .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

 
„B” jel  betétlap 

  20.... évben kezd d   adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  

ipar zési adóbevalláshoz 
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása  

  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]   .  .  .  .  .  , 

 2. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek      .  .  .  .  .  , 

 3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei       .  .  .  .  .  , 

 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele     .  .  .  .  .  , 

 5. Befektetési szolgáltatás bevétele       .  .  .  .  .  , 

 6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete   .  .  .  .  .  , 
 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjelleg  különbözete  

         .  .  .  .  .  , 

 8. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások      .  .  .  .  .  , 

9.  Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt  elábé                                                    .  .  .  .  .  
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„C” jel  betétlap 
  20... évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  
ipar zési adóbevalláshoz 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]    .  .  .  .  , 

 2. Biztosítástechnikai eredmény        .  .  .  .  , 

 3. Nettó m ködési költség         .  .  .  .  , 
 4. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és  

az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege      .  .  .  .  , 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete    .  .  .  .  , 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete   .  .  .  .  , 
 7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja  

szerint egyéb növel  tételek         .  .  .  .  , 

 8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések      .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

„D” jel  betétlap 
  20... évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  
ipar zési adóbevalláshoz 

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]     .  .  .  .  , 

 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei       .  .  .  .  , 

 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele      .  .  .  .  , 

 4. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek együttes összege      .  .  .  .  , 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete    .  .  .  .  , 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjelleg  különbözete   .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„E” jel  betétlap 
  20... évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  
ipar zési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehet  együttes összege, 
kapcsolt vállalkozás adóalapja 

  

I. Adóalany:                          a Htv. 39. § (6) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja  

1.  Adóalany neve (cégneve):_________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén                                                                                           (Ft) 

 1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen                                                     .  .  .  .   
 2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen                    .  .  .  .  , 
 3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített 
     szolgáltatások értéke 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétel  vállalkozónak nem kell kitölteni!    .  .  .  .             
 4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesül  gyógyszerek  
     értékesítéséhez kapcsolódó elábé  500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétel   
     vállalkozónak nem kell kitölteni!                                                                                                                   .  .  .  .             
 5. A Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és 
     közvetített szolgáltatások értéke együttes összege                                                                                          .  .  .  .   
 6. Figyelembe vehet  elábé  és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevétel   
     adózó esetén: (1.+2.), 500 M Ft  feletti nettó árbevétel esetén: (3.+4+5.) ]                                                    .  .  .  .  , 

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 

 1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele                                                                              .  .  .  .  
 2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehet  összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések 
 értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége                  .  .  .  .  
 3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke                     .  .  .  .  
 4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke                                                       .  .  .  .  
 5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített 
 szolgáltatások értéke                                                                                                                                              .  .  .  .  
 6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesül  gyógyszerek  
 értékesítéséhez kapcsolódó elábé                                                                                                                           .  .  .  .  
 7. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható  
 elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege                                                                                   .  .  .  .
 8. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehet   
 eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (5.+6+7..)             .  .  .  .  
 9. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív el jel  különbözet (adóalap) (1.-2.-8)                                            .  .  .  .  
 10. Az adóalanyra jutó vállalkozási szint  adóalap  
[9. sor* (”A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” betétlap betétlap II/1. sor/1. sor)]                                                    .  .  .  .  

 _____________________________ 
                       helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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„F” jel  betétlap 
  20... évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi  
ipar zési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szint  adóalap megosztása 
 

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): 
_____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
 

 II. Az alkalmazott adóalap megosztás módszere  

1. Személyi jelleg  ráfordítással arányos   5. A Htv. 3. számú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás 

2. Eszközérték arányos    6. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás 

3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás 7. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás 

4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás  
 

 III. Megosztás  

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveend  összes személyi  
jelleg  ráfordítás összege        .  .  .  .  , Ft 
 2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a  
Htv. melléklete szerint – figyelembeveend  személyi jelleg  ráfordítás összege  .  .  .  .  , Ft 
 3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv.  
melléklete szerinti – összes eszközérték összege     .  .  .  .  , Ft 
 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveend  – a Htv. melléklete szerinti –  
eszközérték összege        .  .  .  .  , Ft 
 5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkeresked  villamosenergia vagy földgáz végs  fogyasztók részére történ  
értékesítésb l 
származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele    .  .  .  .  , Ft 
 6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkeresked  villamosenergia vagy földgáz végs  fogyasztók részére 
történ  
értékesítésb l származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 
         .  .  .  .  , Ft 
 7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végs   
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége   .  .  .  , kWh vagy ezer m3 
 8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén  
az önkormányzat illetékességi területén lév  végs  fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy  
földgáz mennyisége        .  .  .  , kWh vagy ezer m3 

 9. Az épít ipari tevékenységb l [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján 
fennálló, épít ipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege 
         .  .  .  .  , Ft 
10.  A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg  
         .  .  .  .  , Ft  
11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végz  vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vev  el fizet inek száma  
         .  .  , db 
 12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vev  el fizet k száma       .  .  , db 
13. A vezetékes távközlési tevékenységet végz  vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma  
         .  .  , db 
 14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma 
         .  .  , db 
15. A vezetékes távközlési tevékenységet végz  vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vev  el fizet inek száma 
         .  .  , db 
16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vev  el fizet k száma       .  .  , db 

  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 

9.  
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„G” jel  betétlap 
  20... évben kezd d  adóévr l a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz 
Nyilatkozat túlfizetésr l  

  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
 

 II. Nyilatkozat  

 1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom  
 2. A túlfizetés összegét kés bb esedékes ipar zési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni   
 3. A túlfizetés összegéb l _______________________forintot kérek visszatéríteni , a fennmaradó összeget kés bb esedékes ipar zési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 

4. A túlfizetés összegéb l _______________________forintot kérek visszatéríteni , _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékesség  köztartozásra átvezetni,  
a fennmaradó összeget kés bb esedékes ipar zési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 

5. A túlfizetés összegéb l  _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékesség  köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget kés bb esedékes ipar zési adó fizetési  
kötelezettségre kívánom felhasználni  

6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem 
  

 III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékesség  köztartozására átvezetend  összegek 

Sorszám Köztartozást nyilvántartó  
intézmény megnevezése Köztartozás fajtája 

Összeg 
(Ft) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfélazonosító 
szám 

 1.        - -    

 2.        - -    

 3.        - -    

 4.        - -    

 5.        - -    
  

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 



16. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEJELENTKEZÉS, 
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS  

az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján 
a/az  ______________________ önkormányzat adóhatóságához 

 

I. Bejelentés jellege  
           Adóköteles tevékenység     Változás-bejelentés         Adóköteles tevékenység megsz nése, 
     megkezdése               megsz ntetése 

1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség  

 2. Helyi ipar zési adó   
     a) állandó jelleg  ipar zési tevékenység  
     b) ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység  
  

II. Helyi ipar zési adóel leg bejelentése (állandó jelleg  ipar zési tevékenység esetén) 

  1. El legfizetési id szak:    év  hó  naptól     év  hó  napig 

  2. I. el legrészlet esedékessége:   év  hó  nap, összege: Ft 

  3. II. el legrészlet esedékessége:   év  hó  nap, összege: Ft 

  4. III. el legrészlet esedékessége:   év  hó  nap, összege: Ft 
  

III. Adóalany 

  1. Adóalany neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________ 

  2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

  3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________ 

  4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -   

  Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________ 

  5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:________________________________________________________ 

  6. Statisztikai számjele: - - -  

  7. Gazdálkodási formája megnevezése: _____________________________________________, GFO kódja:  

  8. F tevékenysége megnevezése: _____________________________________________, TEÁOR kódja:  

  9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az els  négy IBAN karakter )  - -  

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az els  négy IBAN karakter )  - -  

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az els  négy IBAN karakter )  - -  

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az els  négy IBAN karakter )  - -  

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az els  négy IBAN karakter )  - -  

14. Naptári évt l eltér  üzleti év mérlegforduló napja:  év  hó  nap 

15. Székhelye, lakóhelye:  ____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

16. Központi ügyintézés helye (amennyiben nem a cég székhelyén van):  
   ________________________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

17. Levelezési címe:  ________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

18. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

19. Honlapja:________________________________________________________________________________________________________ 

20. Iratok rzésének helye:  ___________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
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IV. Alakulás, szüneteltetés, megsz nés 

 1. Létesít  okirat (egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel) kelte:  év  hó  nap, száma:_________________________________ 

 2. Alakulás módja: 1. új szervezet 2. társasági formaváltás 3. egyesülés 4. beolvadás 5. szétválás 6. kiválás 

 3. Adóköteles tevékenység megkezdésének id pontja:   év  hó  nap 

 4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme: 
1. székhely létesítése 2. telephely nyitása 3. ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség  

 5. Közhasznú, kiemelked en közhasznú szervezetként történ  nyilvántartásba vétel napja:  év  hó  nap 

 6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése   év  hó  naptól    év  hó  napig 

 7. Folyamatban lév  megsz nés:   felszámolás   végelszámolás  felszámolás megsz nése egyezségkötéssel 

 8. Felszámolás, végelszámolás kezd  napja, egyezségkötés napja, végleges megsz nés:   év  hó  nap 

 9. Tevékenység megsz nésének id pontja:   év  hó  nap 

10. Adóköteles tevékenység megsz nésének jogcíme: 
1. székhelyáthelyezés 2. telephelyzárás 3. ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség  

 11. Adókötelezettség végleges megsz nése, megsz ntetése:   év  hó  nap 

V. Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany bejelentése 

1.  A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalanyként az ipar zési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára 
vonatkozó, egyszer sített adóalap-megállapítást választom                                                                                                                                    

1.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaként jogosult vagyok rá és igénybe kívánom venni az önkormányzat által biztosított adóalap 
mentességet                                                                                                                                                                                                               

1.2. Tudomásul veszem, hogy a Htv. 39/B. § (4) bekezdése szerinti esedékességi id pontokban az általam fizetend  adó összege :2,5 millió forint 
adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség id tartamának naptári napjai /365 nap/2                   

1.3. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezd  napja                                                                          év  hó  nap

2. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megsz nése                                                                                                                   

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megsz nésének napja                                                          év  hó  nap

3. A kisvállalati adóalanyként az ipar zési adóban az egyszer sített adóalap-megállapítást választom                                                                       

4. A kisvállalati adóalanyként az ipar zési adóban az egyszer sített adóalap-megállapítás alkalmazását megszüntetem                                          
 
  

VI. Jogel d(ök) 

 1. Jogel d neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   

 2. Jogel d neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   

 3. Jogel d neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   

 4. Jogel d neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

  Adószáma: - -   
  

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató 

 1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkez  külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának 
  Neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________________ 
  Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 
_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén  

  Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): ______________________________________________________________________________ 

  Szerz dés kezd  id pontja, id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

  Iratok köre: ________________________________________________________________________________________________________ 
  

VIII. Könyvvizsgáló 

  Könyvvizsgáló szervezet neve: __________________________________________________________________________________________ 

  Könyvvizsgálatért személyében felel s személy neve: 
______________________________________________________________________________ 
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  Nyilvántartási száma: ________________________________________________________________________________________________ 

 Székhelye, lakóhelye:  _______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 
  

IX. Cégek és egyéni vállalkozók f tevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei 

  1. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  2. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  3. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  4. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

  5. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:  

 

Oldalszám:  
X. Az adózó képvisel i (szükség esetén több oldalon is részletezhet ) 

 1. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

 2. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

 3. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

 4. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

 5. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

 6. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

 7. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 
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 8. Képvisel  neve: ___________________________________________________________________________________________________ 

  Adóazonosító jele: adószáma: - -  

  Lakóhelye:  _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

  Jogviszony id tartama:   év  hó  naptól     év  hó  napig 

Oldalszám:  

XI. Az adóalany szervezet (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felel sség  társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) 
tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több oldalon is részletezhet ) 

 1. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 2. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 3. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 4. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 5. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 7. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illet sége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
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Oldalszám: 

XII. Az adózó telephelyei (szükség esetén több oldalon is részletezhet ) 

 1.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 2.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 3.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 4.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 5.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 7.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

10.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 11.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

12.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 13.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

14.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________ 

   Címe:  ___________________________________________________________________________________________ város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
  
 XIII. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása  

”



A nemzetgazdasági miniszter 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelete
egyes illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a), b), d), e) pontjaiban és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

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

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)

PM rendelet (a továbbiakban R1.) 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya:)

„g) a közjegyzõ által a fizetési meghagyásos eljárásban, és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban

hozott határozat ellen elektronikus úton fellebbezõ ügyfelekre,”

(terjed ki.)

2. § Az R1. 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendeletet:)

„e) a közjegyzõ által a fizetési meghagyásos eljárásban, és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban

hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés,”

(esetén kell alkalmazni.)

3. § Az R1. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közjegyzõ által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban

hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell

megfizetni az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett – a közjegyzõ határozatában megjelölt – illeték-bevételi

számlájára.”

4. § Az R1. 6/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint elektronikus úton eljáró félnek az illetéket

átutalással kell megfizetnie az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára; az átutalás

közlemény rovatában fel kell tüntetni a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és a fél nevét. Az

illetékbefizetés tényének ellenõrzése a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik.”

5. § Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a fizetési meghagyásos eljárásban elõterjesztett fellebbezést a közjegyzõ elutasítja, az errõl szóló végzés egy

példányát az állami adóhatóságnak is megküldi. Az állami adóhatóság megkeresi azt a törvényszéket, amelynek

számlájára az illetéket meg kellett fizetni; a megkeresésben meg kell jelölni az átutalás közlemény rovatában

feltüntetett ügyszámot, a befizetõ nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, az

illeték-bevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát, és a terhelés napját. Amennyiben

a törvényszék arról tájékoztatja az állami adóhatóságot, hogy a befizetés a megkeresésben foglaltak szerint

megtörtént, az állami adóhatóság intézkedik az illeték, vagy meghatározott részének ügyfél részére történõ

kiutalásáról. Amennyiben a törvényszék tájékoztatása szerint az illetéket nem, vagy nem megfelelõ összegben fizették

meg, az illeték, vagy meghatározott részének behajtása iránt az állami adóhatóság intézkedik.

(6) Amennyiben az (1)–(5) bekezdések alapján visszatérítésnek van helye, az állami adóhatóság azt postai átutalás,

ha pedig az ügyfél (kérelmezõ) számlaszáma ismert, akkor banki átutalás útján fizeti vissza.”

6. § Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Annak a gazdálkodó szervnek, amely az állami adóhatóságtól a bírósági eljárási illeték utólagos megfizetésére

engedélyt kapott, az eljárást kezdeményezõ iraton az e célra rendszeresített gumibélyegzõvel a következõ szöveget

kell feltüntetni: „A bírósági (nemperes és peres) eljárást terhelõ .................... Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyszám/év számú engedélye alapján utólagos elszámolással kerül sor.”
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7. § Az R1. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) E rendelet 8. § (1) bekezdésének az egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 46/2012. (XII. 27.)

NGM rendelet 6. §-a által megállapított szövegét a 2013. január 1-je után kiadott engedélyek esetén kell alkalmazni.”

8. § Az R1. 5. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében az „illetékbeszedési” szövegrészek helyébe az „illetékbevételi”

szöveg lép.

2. A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történõ megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért

fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

9. § A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történõ megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendõ

igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kérelmezõ gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes regionális adó

fõigazgatósága gazdálkodási számlája javára kell megfizetni, és az errõl szóló igazolást csatolni kell az eljárást

megindító kérelemhez. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést,

valamint a kérelmezõ adószámát fel kell tüntetni. Az igazgatóságok gazdálkodási számlaszámainak részletes

felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.”

10. § Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A díjkötelezettség akkor is fennáll, ha a kérelmet az állami adóhatóság elutasítja, vagy ha azt az ügyfél visszavonja.

A kérelem ismételt benyújtása esetén a díjat újból meg kell fizetni.”

11. § Az R2. az 1. mellékletben meghatározott 1. melléklettel egészül ki.

3. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról

és könyvelésérõl szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

12. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl

szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban R3.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) Az illetékek megfizetésére – a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak kivételével – az állami adóhatóság

illetékbevételi számlája szolgál.

(2) Az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárások, valamint az állami adóhatóság határozata, végzése és

végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárások után pénzben fizetendõ eljárási illeték

megfizetésére az állami adóhatóság eljárási illetékbevételi számlája szolgál.

(3) A vámhatósági eljárási illeték beszedésére a vámhatósági illetékbevételi számla szolgál.

(4) A gépjármû, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékû jogának megszerzését terhelõ visszterhes

vagyonátruházási, ajándékozási illeték megfizetésére – az Itv. 76. §-ának (3) bekezdése szerint határozattal

megállapított illeték kivételével – az állami adóhatóság gépjármû vagyonszerzési illetékbevételi számlája szolgál.”

13. § Az R3. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8/A. § Az e rendelet szerinti nyilvántartások nem tartalmazzák azon ingatlanok és ügyek adatait, amelyek esetében

az Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontja, 17. § (1) bekezdés p) pontja, valamint 26. § (1) bekezdés z) pontja szerinti

illetékmentesség alkalmazására került sor.”

14. § (1) Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.5. Közhasznú nonprofit gazdasági társaság, közhasznú szociális szövetkezet”

(2) Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.11. Magyar Nemzeti Bank, Magyar Rádió Nonprofit Zrt., Magyar Televízió Nonprofit Zrt., Duna Televízió

Nonprofit Zrt., Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap, Nemzeti

Eszközkezelõ Zrt.”

15. § Az R3. 7. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.1. Tudományos, mûvészeti, oktatási, közmûvelõdési, közjóléti célra juttatott örökség, hagyomány”
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16. § Az R3. 7. számú melléklet 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3.1. Tudományos, mûvészeti, oktatási, közmûvelõdési, közjóléti célra juttatott ajándék és közérdekû

kötelezettségvállalás alapján történõ vagyonszerzés, jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték

megszerzése”

17. § Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.10. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.10. Mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számmal

rendelkezõ õstermelõ, egyéni mezõgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi termõföldszerzés az Itv.-ben

meghatározott feltételekkel”

18. § (1) Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.21. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.21. Sportcélú ingatlan, illetve sportcélú ingatlan létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet tulajdonjogának,

vagyoni értékû jogának megszerzése az Itv.-ben meghatározott feltételekkel”

(2) Az R3. 7. számú melléklet 4. pontja a következõ 4.22–4.24. alpontokkal egészül ki:

„4.22. Ingatlannak a futamidõ végén tulajdonjog átszállást eredményezõ lízingszerzõdés keretében történõ

megszerzése, ha az ingatlan a lízingszerzõdés megkötéséig a lízingbevevõ tulajdona volt, és a tulajdonjog

a lízingszerzõdés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra

4.23. Lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást

megelõzõ vagy azt követõ egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott

lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb

4.24. Egyéb (lakástulajdon kezelõi jogának megszerzése; állami vagyon vagyonkezelõi jogának megszerzése; közcélú

vízi létesítmények és tartozékai kezelõi jogának, üzemeltetési jogának, vagyonkezelõi jogának megszerzése;

magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának

biztosításáról szóló törvény által rögzített vételi jog érvényesítésével történik; a termõföldrõl szóló törvény 3. §

u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezõgazdasági termelõk által gazdaságátadási támogatás igénybevétele

érdekében a közeli hozzátartozóval megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági

termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól kivett terület, építmény, valamint ingó – ideértve a gépjármûvet és

a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékû jognak a megszerzése)”

19. § Az R3. 7. számú melléklet 5. pont 5.13. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.13. Kisvállalkozásban fennálló vagyoni betét öröklés útján történõ megszerzése”

20. § (1) Az R3. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) Az R3. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az R3. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

21. § Az R3.

1. 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „központi költségvetés, valamint az önkormányzatok között megosztandó

illetékbevétel” szövegrész helyébe a „központi költségvetés illetékbevétele” szöveg,

2. 5. számú mellékletének 1. táblázatában a „(gépjármû és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe

a „(gépjármû, egyenes ági mentes és túlélõ házastárs nélkül)” szöveg,

3. 5. számú melléklet 1. pontjának táblázatában a „(gépjármû nélkül)” szövegrészek helyébe a „(gépjármû és

egyenes ági mentes nélkül)” szöveg,

4. 5. számú melléklet 6. pontjának táblázatában a „(gépjármû és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe

a „(gépjármû, egyenes ági mentes és túlélõ házastárs nélkül)” szöveg,

5. 5. számú melléklet 6. pontjának táblázatában a „(gépjármû nélkül)” szövegrészek helyébe a „(gépjármû és

egyenes ági mentes nélkül)” szöveg,

6. 5. számú melléklet 7. pontjának táblázatában a „(gépjármû és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe

a „(gépjármû, egyenes ági mentes és túlélõ házastárs nélkül)” szöveg,

7. 5. számú melléklet 7. pontjának táblázatában a „(gépjármû nélkül)” szövegrészek helyébe a „(gépjármû és

egyenes ági mentes nélkül)” szöveg,
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8. 6. számú melléklet 1. pontjának táblázatában a „Regisztrált mezõgazdasági termelõ általi termõföldszerzés

mentessége” szövegrész helyébe a „Regisztrációs számmal rendelkezõ õstermelõ, egyéni mezõgazdasági

vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi termõföldszerzés mentessége” szöveg,

9. 6. számú melléklet 2. pontjának táblázatában az „[Itv. 21. § (5)–(8) bekezdés]” szövegrészek helyébe az „[Itv. 21. §

(2)–(5) bekezdés]” szöveg,

10. 7. számú melléklet 3. pont 3.13. alpontjában és 4. pont 4.11. alpontjában a „mûködtetési jogának” szövegrészek

helyébe a „praxisjogának” szöveg

lép.

22. § (1) Hatályát veszti az R3.

1. 2. § (1) bekezdésében az „és az önkormányzatokat” szövegrész,

2. 8. §-ában a „ – megyénkénti, fõvárosi és országos összesítéssel –” szövegrész,

3. 7. számú melléklet 3. pont 3.10. alpontjában az „a számviteli törvény szerinti” szövegrész,

4. 7. számú melléklet 5. pont 5.10. alpontjában a „– házastárson kívüli magánszemély tulajdonjogot örököl”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R3.

1. 6. §-a,

2. 2. számú melléklete,

3. 7. számú melléklet 2. pont 2.2., 2.5. és 2.10. alpontja,

4. 7. számú melléklet 3. pont 3.4–3.6. és 3.12. alpontja,

5. 7. számú melléklet 5. pont 5.3., 5.9., és 5.14. alpontja,

6. 7. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontja.

4. Ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

23. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az állami adóhatóság az ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges, a visszterhes vagyonátruházási

illeték kiszabása során felvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából kérelemre, az 1. számú mellékletben

megállapított igazgatási szolgáltatási díj ellenében, a 10. §-ban meghatározott adatszolgáltatás kivételével az

ingatlantulajdonos személyazonosságának megállapítására alkalmatlan módon, az e rendeletben meghatározott

tartalommal adatszolgáltatást teljesít.”

24. § Az R4. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem adható ki az ingatlan adata, ha az adott jellegû ingatlanból az adott megnevezésû és jellegû közterületen

– (1) bekezdés a) pont – csak egy darab felel meg a kérelmezõ által megjelölt szûkítési feltételeknek. Ez a korlátozás

a 2. § a)–f) pontjaiban meghatározott valamennyi adatszolgáltatásra vonatkozik.”

25. § Az R4. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szakértõi adatszolgáltatás keretében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló törvény szerinti szakértõ

– feladatának teljesítése érdekében – az ingatlanok helyrajzi számát is jogosult megismerni.”

26. § Az R4. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
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5. Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések

körében felmerült illeték megállapításának mellõzésérõl szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet

módosítása

27. § Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében

felmerült illeték megállapításának mellõzésérõl szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet (a továbbiakban: R5.)

a következõ, 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § A vörösiszap-ömlés károsultjait ért károk megtérítése iránti perekben a – polgári perrendtartásról szóló

1952. évi III. törvény alapján eljárni jogosult – bíróság mellõzi a felpereseknél a bírósági eljárás során felmerült illeték

megállapítását, illetve az illeték megfizetésére történõ felhívást.”

28. § Hatályát veszti az R5. 8. §-a.

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–26. § és az 1–5. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

NAV adó fõigazgatóság számlaszám

Regionális adó fõigazgatóságok

1. NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága 10032000-00289995-00000000

2. NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága 10027006-00289988-00000000

3. NAV Észak-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósága 10034002-00319834-00000000

4. NAV Dél-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósága 10028007-00289964-00000000

5. NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága 10033001-00289957-00000000

6. NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága 10029008-00289940-00000000

7. NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága 10024003-00289971-00000000

”
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2. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„3. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

Illetékek zárási összesítõje

Sor-

szám
Zárási összesítõ

A)

Öröklési illeték

(gépjármû,

egyenes ági

mentes és túlélõ

házastárs nélkül)

B)

Ajándékozási

illeték (gépjármû

és egyenes ági

mentes nélkül)

C)

Gépjármû öröklési

és ajándékozási

illeték

D)

Visszterhes

vagyonátruházási

illeték (gépjármû

nélkül)

E)

Visszterhes

gépjármû-

átruházási illeték

F)

Bírósági eljárási

illeték

G)

Felügyeleti illeték

H)

Közigazgatási

hatósági eljárási

illeték

Összesen

Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz

1. Nyitó követelés tárgyév január 1-jén

2. Nyitó túlfizetés tárgyév január 1-jén – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. Nyitó függõ bevétel tárgyév január 1-jén – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. Tárgyévben jogerõssé vált összes elõírás

5. Tárgyévben jogerõssé vált összes törlés

6. 5. sorból: elévülés címén

7. méltányosságból

8. behajthatatlanság címén

9. lakástulajdonok közvetett cseréje miatt

10. kiskorú által igénybe vett kedvezmény miatt

11. illetékbélyeg megtérítése, eljárási illeték visszatérítése,

járási (fõvárosi kerületi) hivatalban vagy a cégbíróságnál

fizetendõ eljárási illeték lerovására szolgáló számlákra

teljesített összeg visszatérítése miatti jóváírás

12. 5. sorból: tárgyévben jogerõssé vált törlésbõl fakadó összes

túlfizetés

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

13. Folyó évi helyesbített elõírás*

14. Tárgyévben illetékre elszámolt befizetés

15. Befizetésbõl képzõdött összes túlfizetés – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16. Tárgyévi összes függõ bevétel – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17. Tárgyévi befizetés összesen (14+15+16)

18. Tárgyévet megelõzõen képzõdött, ügyfélszámláján tárgyévben

jóváírt függõ bevétel

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

19. Ügyfél felé teljesített (kiutalt) visszatérítés, társhatóságnak utalás,

más adónemre való átvezetés

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

20. Követelés a tárgyidõszak végén

21. Ebbõl: hátralék

22. Túlfizetés a tárgyidõszak végén – – – – – – – – – – – – – – – – – –

23. Függõ bevétel a tárgyidõszak végén – – – – – – – – – – – – – – – – – –

24. Tárgyidõszak végén nem jogerõs követelés

* Tárgyévben jogerõssé vált követelés csökkentve az esedékességi sorrend szerint azt csökkentõ tárgyévben jogerõssé vált törléssel.
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3. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„4. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

Folyó évi elõírás alakulása

1. Összes folyó évi elõírás alakulása

1.1. Öröklési illeték

Megnevezés

A)

Lakás (tanya,

családi ház,

sorház stb.)

B)

Garázs

C)

Telek

D)

Termõföld

E)

Iroda

F)

Szálloda

G)

Keres-

kedelmi

üzlet

(étterem,

bolt stb.)

H)

Ipari

létesítmény

(üzem, gyár,

mûhely,

raktár stb.)

I)

Mezõ-

gazdasági

létesítmény

J)

Egyéb nem

lakáscélú

ingatlan

K)

Gépjármû

L)

Értékpapír

M)

Egyéb ingó

N)

Összesen

O)

Összesen

(halmozódás

nélkül)

1. Tulajdonszerzés

2. Illetékalap (Ft)

3. Kiszabott illeték (Ft)

4. Hagyatékátadó végzések száma (db)

5. Ingatlanok száma (db)

6. Örökösök száma (db)

7. Vagyoni értékû jogszerzés

8. Illetékalap (Ft)

9. Kiszabott illeték (Ft)

10. Hagyatékátadó végzések száma (db)

11. Ingatlanok száma (db)

12. Örökösök száma (db)

1.2. Ajándékozási illeték

Megnevezés

A)

Lakás (tanya,

családi ház,

sorház stb.)

B)

Garázs

C)

Telek

D)

Termõföld

E)

Iroda

F)

Szálloda

G)

Keres-

kedelmi

üzlet

(étterem,

bolt stb.)

H)

Ipari

létesítmény

(üzem, gyár,

mûhely,

raktár stb.)

I)

Mezõ-

gazdasági

létesítmény

J)

Egyéb nem

lakáscélú

ingatlan

K)

Gépjármû

L)

Értékpapír

M)

Egyéb ingó

N)

Összesen

O)

Összesen

(halmozódás

nélkül)

1. Tulajdonszerzés

2. Illetékalap (Ft)

3. Kiszabott illeték (Ft)

4. Ajándékozási szerzõdések, bejelentések

száma (db)

5. Ingatlanok száma (db)

6. Ajándékozottak száma (db)

7. Vagyoni értékû jog szerzés

8. Illetékalap (Ft)
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Megnevezés

A)

Lakás (tanya,

családi ház,

sorház stb.)

B)

Garázs

C)

Telek

D)

Termõföld

E)

Iroda

F)

Szálloda

G)

Keres-

kedelmi

üzlet

(étterem,

bolt stb.)

H)

Ipari

létesítmény

(üzem, gyár,

mûhely,

raktár stb.)

I)

Mezõ-

gazdasági

létesítmény

J)

Egyéb nem

lakáscélú

ingatlan

K)

Gépjármû

L)

Értékpapír

M)

Egyéb ingó

N)

Összesen

O)

Összesen

(halmozódás

nélkül)

9. Kiszabott illeték (Ft)

10. Ajándékozási szerzõdések, bejelentések

száma (db)

11. Ingatlanok száma (db)

12. Ajándékozottak száma (db)

1.3. Visszterhes vagyonátruházási illeték

Megnevezés

A)

Lakás

(tanya,

családi ház,

sorház stb.)

B)

Garázs

C)

Telek

D)

Termõföld

E)

Iroda

F)

Szálloda

G)

Keres-

kedelmi

üzlet

(étterem,

bolt stb.)

H)

Ipari

létesítmény

(üzem, gyár,

mûhely,

raktár stb.)

I)

Mezõ-

gazdasági

létesítmény

J)

Egyéb nem

lakáscélú

ingatlan

K)

Gépjármû

L)

Belföldi

ingatlan-

vagyonnal

rendelkezõ

társaságban

történõ

vagyoni

betét

szerzése

M)

Értékpapír

N)

Egyéb ingó

O)

Összesen

P)

Összesen

(halmozódá

s nélkül)

1. Tulajdonszerzés

2. Illetékalap (Ft)

3. Kiszabott illeték (Ft)

4. Szerzõdések száma (db)

5. Ingatlanok száma (db)

6. Vagyonszerzõk száma (db)

7. Vagyoni értékû jogszerzés

8. Illetékalap (Ft)

9. Kiszabott illeték (Ft)

10. Szerzõdések száma (db)

11. Ingatlanok száma (db)

12. Vagyonszerzõk száma (db)
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1.4. Eljárási illeték

Megnevezés

Eljárási illeték

Fizetésre kötelezettek
száma

(db)

Ügyek száma
(db)

Illeték
(Ft)

1. Közigazgatási hatósági eljárási illeték

2. 1. sorból intézményi megkeresés alapján

3. 1. sorból ügyfél más szervhez benyújtandó kérelmére

4. 1. sorból ellenõrzés nyomán

5. 1. sorból elsõ fokú üggyel kapcsolatban felmerült
illeték (méltányosság, igazolás)

6. 1. sorból fellebbezés utáni illeték

7. Bírósági eljárási illeték

8. 7. sorból bírósági jegyzék alapján

9. 7. sorból utólagos elszámolással fizetett

10. 7. sorból ügyfél kérelmére

11. 7. sorból ellenõrzés nyomán

12. Összesen

2. Lakástulajdonok cseréje esetén fizetendõ visszterhes vagyonátruházási illeték elõírások alakulása

Illetékalap (Ft)

Lakástulajdonok cseréje
[Itv. 21. § (2)–(5) bekezdés]

Illetékalap
(Ft)

Kiszabott illeték
(Ft)

Ügyletek száma
(db)

1. 0–1 000 000

2. 1 000 001–2 000 000

3. 2 000 001–3 000 000

4. 3 000 001–4 000 000

5. 4 000 001–5 000 000

6. 5 000 001–6 000 000

7. 6 000 001–7 000 000

8. 7 000 001–8 000 000

9. 8 000 001–9 000 000

10. 9 000 001–10 000 000

11. 10 000 001–11 000 000

12. 11 000 001–12 000 000

13. 12 000 001–13 000 000

14. 13 000 001–14 000 000

15. 14 000 001–15 000 000

16. 15 000 001–16 000 000

17. 16 000 001–17 000 000

18. 17 000 001–18 000 000

19. 18 000 001–19 000 000

20. 19 000 001–20 000 000

21. 20 000 001–21 000 000

22. 21 000 001–22 000 000

23. 22 000 001–23 000 000

24. 23 000 001–24 000 000
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Illetékalap (Ft)

Lakástulajdonok cseréje
[Itv. 21. § (2)–(5) bekezdés]

Illetékalap
(Ft)

Kiszabott illeték
(Ft)

Ügyletek száma
(db)

25. 24 000 001–25 000 000

26. 25 000 001–26 000 000

27. 26 000 001–27 000 000

28. 27 000 001–28 000 000

29. 28 000 001–29 000 000

30. 29 000 001–30 000 000

31. 30 000 000 felett

32. Összesen
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3. Ingatlanforgalmazási célú, ingatlanalap általi, valamint hitelintézeti ingatlanszerzések
36986
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A)
Ingatlanalap ingatlanszerzése

(Itv. 23/A. §)

B)
Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés

(Itv. 23/A. §)

C)
Hitelintézeti ingatlanszerzés

(legfeljebb három éves id tartamra)
(Itv. 23/B. §)

Lakás Term föld Egyéb Lakás Term föld Egyéb Lakás Term föld Egyéb
Forgalmi érték sáv (Ft) Ille

ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

Ille
ték
alap
(Ft)

Ki
sza
bott
ille
ték
(Ft)

In
gat
la
nok
szá
ma
(db)

1. 0 1 000 000
2. 1 000 001 2 000 000
3. 2 000 001 3 000 000
4. 3 000 001 4 000 000
5. 4 000 001 5 000 000
6. 5 000 001 6 000 000
7. 6 000 001 7 000 000
8. 7 000 001 8 000 000
9. 8 000 001 9 000 000
10. 9 000 001 10 000 000
11. 10 000 001 11 000 000
12. 11 000 001 12 000 000
13. 12 000 001 13 000 000
14. 13 000 001 14 000 000
15. 14 000 001 15 000 000
16. 15 000 001 16 000 000
17. 16 000 001 17 000 000
18. 17 000 001 18 000 000
19. 18 000 001 19 000 000
20. 19 000 001 20 000 000
21. 20 000 001 21 000 000
22. 21 000 001 22 000 000
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23. 22 000 001 23 000 000
24. 23 000 001 24 000 000
25. 24 000 001 25 000 000
26. 25 000 001 26 000 000
27. 26 000 001 27 000 000
28. 27 000 001 28 000 000
29. 28 000 001 29 000 000
30. 29 000 001 30 000 000
31. 30 000 000 felett
32. Összesen



4. Ingatlan és ingó öröklése
36988
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A)
Örökös által megszerzett tulajdonjog [az egyenes ági rokon (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is),

valamint túlél házastárs kivételével]

B)
Egy örökös által
szerzett vagyon

Illetékalap sáv Lakás Term föld Egyéb ingatlan Értékpapír Egyéb ingó
(Ft) Illeték

alap
(Ft)

Kisza
bott
illeték
(Ft)

Örökö
sök

száma
(db)

Illeték
alap
(Ft)

Kisza
bott
illeték
(Ft)

Örökö
sök

száma
(db)

Illeték
alap
(Ft)

Kisza
bott
illeték
(Ft)

Örökö
sök

száma
(db)

Illeték
alap
(Ft)

Kisza
bott
illeték
(Ft)

Örökö
sök

száma
(db)

Illeték
alap
(Ft)

Kisza
bott
illeték
(Ft)

Örökö
sök

száma
(db)

Illeték
alap
(Ft)

Örökö
sök

száma
(db)

1. 0 100 000
2. 100 001 200 000
3. 200 001 300 000
4. 300 001 400 000
5. 400 001 500 000
6. 500 001 600 000
7. 600 001 700 000
8. 700 001 800 000
9. 800 001 900 000
10. 900 001 1 000 000
11. 1 000 001 1 100 000
12. 1 100 001 1 200 000
13. 1 200 001 1 300 000
14. 1 300 001 1 400 000
15. 1 400 001 1 500 000
16. 1 500 001 1 600 000
17. 1 600 001 1 700 000
18. 1 700 001 1 800 000
19. 1 800 001 1 900 000
20. 1 900 001 2 000 000
21. 2 000 001 3 000 000
22. 3 000 001 4 000 000
23. 4 000 001 5 000 000
24. 5 000 001 6 000 000
25. 6 000 001 7 000 000



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi179.szám
36989

26. 7 000 001 8 000 000
27. 8 000 001 9 000 000
28. 9 000 001 10 000 000
29. 10 000 001 11 000

000
30. 11 000 001 12 000

000
31. 12 000 001 13 000

000
32. 13 000 001 14 000

000
33. 14 000 001 15 000

000
34. 15 000 001 16 000

000
35. 16 000 001 17 000

000
36. 17 000 001 18 000

000
37. 18 000 001 19 000

000
38. 19 000 001 20

000000
39. 20 000 001 21 000

000
40. 21 000 001 22 000

000
41. 22 000 001 23 000

000
42. 23 000 001 24 000

000
43. 24 000 001 25 000

000
44. 25 000 001 26 000

000
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45. 26 000 001 27 000
000

46. 27 000 001 28 000
000

47. 28 000 001 29 000
000

48. 29 000 001 30 000
000

49. 30 000 000 felett
50. Összesen



4. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„8. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

Tárgyidõszak végén nyilvántartott követelés

Követelés megoszlása

A)

Tárgyidõszakot megelõzõ

4. év elõtt jogerõssé vált

B)

Tárgyidõszakot megelõzõ

4. évben jogerõssé vált

C)

Tárgyidõszakot megelõzõ

3. évben jogerõssé vált

D)

Tárgyidõszakot

megelõzõ2. évben

jogerõssé vált

E)

Tárgyidõszakot megelõzõ

évben jogerõssé vált

F)

Tárgyidõszak évében

jogerõssé vált

G)

Összesen

Ft tétel Ft tétel Ft tétel Ft tétel Ft tétel Ft tétel Ft tétel

1. Illeték jellege szerint

2. Öröklési illeték (gépjármû nélkül)

3. Ajándékozási illeték (gépjármû nélkül)

4. Gépjármû öröklési és ajándékozási illeték

5. Visszterhes vagyonátruházási illeték (gépjármû nélkül)

6. Visszterhes gépjármû-átruházási illeték

7. Bírósági eljárási illeték

8. Felügyeleti illeték

9. Közigazgatási hatósági eljárási illeték

10. Összesen

”
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5. melléklet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez

„3. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

NAV adó fõigazgatóság számlaszám

Regionális adó fõigazgatóságok

1. NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága 10032000-00289995-00000000

2. NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága 10027006-00289988-00000000

3. NAV Észak-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósága 10034002-00319834-00000000

4. NAV Dél-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósága 10028007-00289964-00000000

5. NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága 10033001-00289957-00000000

6. NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága 10029008-00289940-00000000

7. NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága 10024003-00289971-00000000

”

A nemzetgazdasági miniszter 47/2012. (XII. 27.) NGM rendelete
a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplõ adatok
módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképzõ szervezetek
akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes
szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § e) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért,

valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképzõ szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendõ

igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:

[A rendelet hatálya kiterjed arra a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti]

„d) szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetre, amely kérelmezi szakmai kiadványa kreditpont-értékének

megállapítását.”

2. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú

számlájára kell befizetni.”

3. § A Rendelet 3. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az akkreditált szervezetnek a Korm. rendelet 10/D. § (1) bekezdése szerinti, valamint a szakmai kiadványok

kiadására jogosult szervezetnek a Korm. rendelet 10/F. § (1) bekezdése szerinti kreditpont-minõsítési eljárásért

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a 2. § (4) és (5) bekezdésében elõírt módon.

(4) A (3) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 5000 forint.”

4. § A Rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „számviteli szabályozásért felelõs miniszter

által vezetett minisztérium”,

b) 4. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság”

szöveg lép.
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5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 79/2012. (XII. 27.) NFM rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3–5. alpontjában 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 – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) Az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem kell díjat fizetni:)

„a) a Magyar Honvédség, az Országgyûlési Õrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott

gépjármûvek után,”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ f) ponttal egészül ki:

(Nem kell díjat fizetni:)

„e) a közlekedési hatóság által üzemeltetett, közúti ellenõrzést végzõ jármûvek után,

f) az e) pont alá nem tartozó, díjellenõrzést végzõ szervezetek által üzemben tartott díjellenõrzést végzõ gépjármûvek

után.”

(3) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének az idõtartama alatt azon az

egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a Kkt. 14. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervek – a közút

kezelõjének és a díjfizetés ellenõrzésére jogosult szervezetnek elõzetes vagy szükség esetén egyidejû tájékoztatása

mellett – terelõútként jelöltek ki. A lezárást, korlátozást vagy terelést elrendelõ szerv a terelõútként kijelölt díjfizetésre

kötelezett útszakaszról és a díjmentesség idõtartamáról a közlekedésben résztvevõket a médiaszolgáltatók útján

tájékoztatja. Az úthasználati jogosultsággal nem rendelkezõ gépjármûvek – a korlátozást vagy terelést elrendelõ szerv

ettõl eltérõ tájékoztatása híján – a terelõútként kijelölt díjköteles utat a díjköteles szakaszra hajtást követõ elsõ

díjköteles szakaszhoz tartozó lejáróig használhatják díjmentesen.

(4a) A (4) bekezdés szerinti lejáró lezárása esetén az azt követõ elsõ, díjköteles szakaszon lévõ le nem zárt lejáróig

használható díjmentesen a terelõútként kijelölt útszakasz.

(4b) A (4) bekezdés szerinti, médiaszolgáltatók útján történõ tájékoztatás elmaradása nem érinti a terelõútként kijelölt

díjköteles útszakaszt jogosultság nélkül igénybe vevõ gépjármûvek (4a) bekezdés szerinti mentességét.”

(4) Az R. 2. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Nem kell díjat fizetni a kárelhárításban részt vevõ, megkülönböztetõ jelzéssel ellátott gépjármû által felvezetett,

zárt konvojban haladó gépjármûvek után. Ezek forgalmi rendszámát elõzetesen a rendõrség általános rendõrségi

feladatok ellátására létrehozott szerve a közút kezelõjének és a (3) bekezdésben meghatározott szervnek bejelenti.

(7) Nem kell díjat fizetni a kárelhárítás idõtartamára azon közúti kárelhárításban részt vevõ gépjármûvek után,

amelyeket a kárelhárításra a közútkezelõ kért fel, a kárelhárítást térítésmentesen végzik és a rendszáma a közvetlen

kárelhárítást megelõzõen a közút kezelõje és az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) részére

bejelentésre került.”
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2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A díjat elõre, az a)–e) pontok szerinti érvényességi idõtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj megfizetésének ténye

úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A jogosultság gépjármûhöz kötött adatait (forgalmi

rendszám, a gépjármû és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben

szereplõ hatósági bejegyzésnek megfelelõen kell megadni. A jogosultság a megadott idõtartamon belül minden díjköteles

útszakaszra érvényes. Az egyes jogosultságok a következõ érvényességi idõtartamokra vásárolhatók:]

„e) éves jogosultság: a tárgyév elsõ napjától a tárgyévet követõ év január 31. napjának 24 óráig a 6. § (1) bekezdés

a) és e) pontjában meghatározott D1 és B2 díjkategóriákba tartozó gépjármûvekre.”

(2) Az R. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 6. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerint meghatározott díjkategóriák jelzésével vásárolt 1 napos, heti és havi

jogosultság a vásárlás napjától függetlenül nem jogosít 2013. június 30. napját követõen úthasználatra.”

3. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A díj mértéke a gépjármû kategóriájától függ. A díjkategóriák a következõk:)

„e) B2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû autóbuszok és lakóautók

bármilyen vontatmánnyal is.”

(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 3,5 tonnát meghaladó és legfeljebb 7,5 tonnát elérõ össztömegû autóbuszt, ideértve a bármilyen

vontatmánnyal ellátott autóbuszt is, valamint a lakóautót az 1 napos, a heti és a havi jogosultság árának megállapítása

szempontjából a D2 díjkategóriába kell besorolni. A 7,5 tonnát meghaladó össztömegû autóbuszt, ideértve

a bármilyen vontatmánnyal ellátott autóbuszt is, valamint a lakóautót az 1 napos, a heti és a havi jogosultság

megállapítása szempontjából az autóbusz össztömegének megfelelõ díjkategóriánál eggyel alacsonyabb

díjkategóriába kell besorolni.

(3a) A (3) bekezdés szerint díjkategóriába sorolt autóbusz, ideértve a bármilyen vontatmánnyal ellátottat is, valamint

a lakóautó esetében a díjkategóriába sorolás a pótdíj megállapítása során is irányadó.”

(3) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára a következõ:
Bruttó ár forintban

Díjkategória 1 napos Heti Havi Éves

a) D1 – 2 975 4 780 42 980

b) B2 – – – 199 975

c) D2 3 375 8 255 13 970 –

d) D3 3 375 12 600 20 370 –

e) D4 3 375 15 875 25 785 –

”

4. § (1) Az R. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor a gépjármûre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb

díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor – az azonos árú 1 napos jogosultság kivételével – az

alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni és a (9) bekezdés

szerinti maximalizált pótdíj nem állapítható meg. Ha a jármûre a 6. § (6) bekezdése szerinti jogosultságot vásárolták,

de a jármû a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár, akkor a jármû kategóriájának megfelelõ teljes pótdíjat

kell megfizetni. Ha a jármûre a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogosultságot vásárolták, de a jármû a forgalmi

engedélye alapján a 6. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti besorolású, akkor a jármû kategóriájának megfelelõ teljes

pótdíjat kell megfizetni.”

(2) Az R. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A pótdíj mértéke:

Díjkategória Fizetési határidõ 30 napon belül Fizetési határidõ 30 napon túl

a) D1 14 875 forint 59 500 forint

b) D2 41 275 forint 165 100 forint
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c) D3 63 000 forint 252 000 forint

d) D4 79 375 forint 317 500 forint

e) B2 66 925 forint 267 700 forint

”

(3) Az R. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Kkt. 33/B. § (5) bekezdése szerinti, könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást – ellenkezõ

bizonyításig – a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton történõ

kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a fizetési felszólítást nem

veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a fizetési felszólítás „nem

kereste” vagy „a címzett ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkezõ bizonyításig – a postai

kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

5. § Az R. a következõ 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § (1) A 7/A. §-ban meghatározott határidõk nyugszanak, ha:

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármû tulajdonosa vagy üzemben tartója rendõrségi

feljelentéssel igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat idõpontját megelõzõen gépjármûve vagy annak hatósági

jelzése jogellenesen került ki a birtokából, vagy

b) a közlekedési igazgatási hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat

idõpontját megelõzõen gépjármûvének hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából,

c) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármû tulajdonosa vagy üzemben

tartója a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követõen a gépjármû egyedi azonosító jelével történõ visszaélés

gyanúja miatt rendõrségi feljelentést tett.

(2) Nincs helye a pótdíj kiszabásának, ha az érintett gépjármû tulajdonosa vagy üzemben tartója igazolja, hogy

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármû vagy annak hatósági jelzése a jogosulatlan

úthasználat idõpontját megelõzõen jogellenesen került ki a birtokából, vagy

b) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármû egyedi azonosító jelével

visszaéltek,

és az eljárást lefolytató hatóság jogerõs döntését vagy ezek másolatát azok jogerõre emelkedését követõ 15 napon

belül bemutatja az ÁAK Zrt.-nek.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak nem vagy nem határidõben teljesülnek, úgy a pótdíj mértéke a 30 napon

túli pótdíj mértékével egyezik meg.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerint nincs helye a pótdíj kiszabásának a jármû üzemben tartója, vagy

ennek hiányában tulajdonosa terhére, és ismertté válik annak a személye, aki a pótdíj kiszabásának alapjául szolgáló

cselekmény idején a gépjármûvet vezette, a pótdíj vele szemben kerül megállapításra az általános szabályok

alkalmazásával. Amennyiben a gépjármû vezetõjének személye nem állapítható meg, de a (2) bekezdésben foglalt

kimentõ körülmények alapjául szolgáló cselekmény elkövetésében közremûködõk személye megállapítható, úgy

valamennyi közremûködõ egyetemleges helytállási kötelezettséggel tartozik a pótdíj tekintetében.”

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Ha a gépjármû tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza vagy annak használatát lehetõvé tevõ jogviszony

megszûnik, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhetõ a jogosultság érvényesítése más gépjármûre. Az átírásból

eredõ forgalmi rendszám változás átvezetéséhez

a) le kell adni a vásárláskor kapott ellenõrzõ szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést,

b) be kell mutatni az új jármû forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármû díjkategóriája megegyezik

a korábban jogosult jármû díjkategóriájával,

c) be kell mutatni a jármû eladását igazoló, a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala által

hitelesített okiratot vagy a használatot lehetõvé tévõ más jogviszony megszûnését igazoló okiratot, illetve azt

a bizonyító erejû magánokiratot, amely igazolja, hogy az úthasználatot lehetõvé tévõ jogviszonya megszûnt.

(1a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti két érintett gépjármû üzemben tartója megegyezik, akkor az átírásból eredõ

forgalmi rendszám változás átvezetésének igazolásához elegendõ a két érintett gépjármû forgalmi engedélyének

bemutatása.”
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(2) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig –, az úthasználati jogosultság érvényességi

idejének kezdetétõl számított 60 naptári napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás

kézhezvételét követõ 30 napon belül lehetõség van az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közremûködõ

ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelõ módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell

mutatni a gépjármû forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy a nyugtázó

értesítést. Az átírási díj összege karakterenként a (9) bekezdésben meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság

a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi idõn belül.

(5a) Téves felségjel feltüntetése esetén az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétõl számított

60 naptári napon belül, illetve a téves felségjel miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követõ 30 napon

belül lehetõség van az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közremûködõ ügyfélszolgálati irodájában annak

megfelelõ módosításával a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármû forgalmi

engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege

a (9) bekezdésben meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjellel érvényes a teljes

érvényességi idõn belül.”

(3) Az R. 8. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha ugyanarra a jármûre, részben vagy egészben azonos idõszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevõ

a (9) bekezdésben meghatározott díj ellenében kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását. Ha a több jogosultság

kezdõ érvényességi napja vagy érvényességi idõtartama nem egyezik, visszavásárlásnak csak abban az esetben van

helye, ha a késõbbi kezdõ érvényességû jogosultság érvényessége még nem kezdõdött el, vagy ha már elkezdõdött,

akkor az eltelt idõszakban a másik jogosultság teljes idõtartamban érvényes volt.

(8) Az úthasználati jogosultság visszavásárlása a (9) bekezdésben foglalt eljárási díj megfizetése ellenében kérhetõ,

amelyhez be kell mutatni a forgalmi engedélyt, le kell adni az ellenõrzõ szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó rövid

szöveges üzenetet. Amennyiben az érvényességi idõ már elkezdõdött, akkor a visszavásárlás csak abban az esetben

lehetséges, ha az adott jármûre elõbb megvásárolják az érvényességi idõ kezdete és a visszavásárlás közötti idõszakot

lefedõ rövidebb idejû jogosultságot.”

7. § Az R.

a) 2. § (5) bekezdésében az „a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „az ellenõrzésre jogosult szerv” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az „Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.)” szövegrész helyébe az

„ÁAK Zrt.” szöveg

lép.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (3)–(5) bekezdés 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára a következõ:
Bruttó ár forintban

Díjkategória 1 napos Heti Havi Éves

a) D1 – 2 975 4 780 42 980

b) B2 – 13 385 21 975 199 975

”

(4) Az R. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A pótdíj mértéke:

Díjkategória Fizetési határidõ 30 napon belül Fizetési határidõ 30 napon túl

a) D1 14 875 forint 59 500 forint

b) B2 66 925 forint 267 700 forint

”

(5) Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdése.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 141/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) fenntartó: a nevelési-oktatási intézmények gyermekeinek/tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására

irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos

részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:

bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi

CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, a köznevelési intézmény fenntartására jogosult

személy;

b) szállító: a bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel

foglalkozó, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet.

2. Kedvezményezetti kör, hatály, kérelmezõk

2. § (1) A 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti idõszakra meghirdetett óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti

köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek

(a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiakban: általános

iskolai tanulók), a középiskolai és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiakban: középfokú

iskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók

vehetnek részt.

(2) A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti köznevelési

információs rendszer mûködtetõje minden év november 15-ei állapot szerint november 30-áig megküldi az óvodai,

általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekû adatait – az

intézmény neve, OM azonosítója, a fenntartó neve, az intézmény székhelye, székhelyének címe, telephelyének neve és

címe – a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), valamint az agrárpolitikáért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium részére.

(3) Az óvoda-, és iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként, középfokú iskolai

tanulónként, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulónként

nevelési és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig

az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támogatás igényelhetõ.

3. § Az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az MVH látja el.

4. § (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. § szerint létrejött szállítási szerzõdésnek (a továbbiakban: szerzõdés)

megfelelõen a támogatás elõfinanszírozását vállaló szerzõdõ fél (a továbbiakban: kérelmezõ) igényelheti.

(2) Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.

3. A kérelmezõk jóváhagyása

5. § (1) A jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási kérelmét

az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon legkésõbb a szerzõdésnek a 8. §

(1) bekezdés szerinti elsõ alkalommal történõ benyújtásával egyidejûleg kell benyújtania a kérelmezõ székhelye

szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak esetében a jóváhagyási

kérelmet – a szerzõdéssel egyidejûleg vagy önállóan – legkésõbb 2013. január 31-éig kell benyújtani. A jóváhagyási

kérelmek benyújtási határideje jogvesztõ.
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(2) Az a kérelmezõ jogosult jóváhagyás iránti kérelem elõterjesztésére, amely a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi

XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben, mint pénzügyi kapcsolattal rendelkezõ

ügyfél nyilvántartásba vetette magát.

(3) Ha a kérelmezõ nem rendelkezik regisztrációs számmal, vagy mint pénzügyi kapcsolattal nem rendelkezõ ügyfelet

vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt, vagy annak kiegészítését (fizetésiszámla-számának bejelentését)

legkésõbb a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg kérheti az MVH-tól.

(4) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok jóváhagyási kérelmét kizárólag

a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok többcélú

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: kistérségi társulásról szóló törvény) alapján

alakított többcélú kistérségi társulás esetében az (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a többcélú kistérségi

társulás nyújthatja be. A jóváhagyási kérelemhez intézményfenntartó társulások és többcélú kistérségi társulások

esetében mellékelni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás másolati példányát.

(5) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ adataiban változás következik be, a kérelmezõ az adatváltozást

tizenöt napon belül köteles az MVH-nak bejelenteni.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérelmek tekintetében egy alkalommal, tizenöt napos határidõ tûzésével

hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

4. A támogatás igénylésének általános feltételei

6. § (1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító egymással olyan szerzõdést kötött, amely

által biztosított termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendeletnek, és az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, különösen annak a követelménynek,

hogy a termékeket engedélyezett üzemben állították elõ, és megfelelnek a 853/2004/EK rendelet II. Mellékletének

I. Szakaszában meghatározott jelölési elõírásoknak.

(2) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy a szállítási szerzõdés az intézmény fenntartójának jóváhagyásával

megköthetõ a fenntartó nevében eljáró, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények

állami fenntartásba vételérõl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 1. § 3. pontja szerinti intézmény mûködtetését végzõ

jogi személlyel (a továbbiakban: megbízott) is.

(3) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha a fenntartó a szállítóval és a szállító által elõállított termékek

továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezettel egyidejûleg köt szállítási szerzõdést. A gazdálkodó szervezettel

kötött szállítási szerzõdés legfeljebb fél éves idõszakra köthetõ, amely idõszak alatt a szerzõdés nem módosítható.

A gazdálkodó szervezettel hûségszerzõdés nem köthetõ, valamint a fenntartó hûségnyilatkozatot nem tehet.

A szállítással összefüggésbe hozható összes feltételt egy keretszerzõdésben kell rögzíteni. Gazdálkodó szervezet

javára árrés, haszonrés, egyéb jogcímen szedett értékkülönbözet nem állapítható meg. Amennyiben e bekezdésben

foglalt feltételek bármelyike nem teljesül, a támogatás jogosulatlannak minõsül, és a felmerülõ összes

jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.

(4) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerzõdés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a kérelmezõ megnevezése,

b) nevelési-oktatási intézményenként (az OM azonosító feltüntetése mellett) – a bizottsági rendeletben foglaltaknak

megfelelõen –

ba) a teljesítés helyszíne,

bb) a tanítási, nevelési napok száma a 2. § (1) bekezdésben meghatározott idõszakra vonatkozóan,

bc) a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók, valamint

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók száma a támogatási

kérelemmel érintett, a 8. § (2) bekezdésében meghatározott idõszakokban,

bd) a támogatott termék átvételének módja,

be) a termékek kiszerelési módja, és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség,

bf) az adott termékre vonatkozó egységár,

bg) a fizetés feltételei,

bh) a szállítási idõszak,
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bi) a szállítások ütemezése,

bj) a szerzõdésmódosítás lehetõsége a szeptemberi gyermek/tanulólétszám ismeretében.

(5) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatás elõfinanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja. Amennyiben

e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a támogatás jogosulatlannak minõsül, és a felmerülõ összes

jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.

(6) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy a fenntartó részére a leszállított termékekrõl számlát állít ki, amely

tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdése szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében

annak zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem

haladhatja meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban meghatározott maximális összeget.

(7) A fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret

kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel – a fenntartó hibájából fakadó – nem teljesülése esetén a fenntartó

köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

(8) A szerzõdõ felek a kérelmezõ személyét a 8. § (2) bekezdése szerinti idõszakokra eltérõen is meghatározhatják.

(9) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a szerzõdésnek a kérelmezõ személyére vonatkozó elemét a felek

a már megkezdett – a 8. § (2) bekezdésében meghatározott – idõszak vonatkozásában ne módosítsák.

(10) Ha a fenntartó a 8. § (2) bekezdés szerinti valamely idõszakra szerzõdést kötött, az e rendelet szerinti támogatásra

akkor jogosult, ha ugyanazon idõszakra nem köt újabb szerzõdést, kivéve az állami intézményfenntartó szerv,

az országos nemzetiségi önkormányzatok, a gesztor települési önkormányzatok, az alapítványok, valamint az egyházi

jogi személyek esetében, ahol a székhelyükön kívüli településen mûködõ nevelési-oktatási intézmény vagy

nevelési-oktatási intézmények, illetve az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívüli más

településen mûködõ tagintézmény vagy tagintézmények ellátása érdekében lehetõség van az adott idõszakra

vonatkozóan egynél több szerzõdés megkötésére is.

5. A támogatható termékek köre

7. § (1) Az óvoda-, és iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdése szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási

napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október

22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. melléklet III. pontja szerinti teljes tej,

illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített

tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória

b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros

kategóriába esik. Laktóz intoleranciában szenvedõ gyermekek részére kiszállításra kerülhet a tanácsi rendelet

XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész

állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban együtt: I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerint zsírszegény tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 13. melléklet B rész

1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági

rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá

azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába esik

(a továbbiakban: II. kategória);

c) a MÉ 13. melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amely

a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelõen legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz

tejidegen összetevõt, és megfelel a MÉ 13. melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának

(a továbbiakban: III. kategória);

d) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élõflórás savanyú natúr tejkészítmény

(natúr joghurt és kefir), amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõen

90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: IV. kategória);

e) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában meghatározott gyümölcslével vagy egyéb ízesítõanyaggal

ízesített élõflórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának

megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: V. kategória);
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f) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában meghatározott gyümölccsel ízesített, élõflórás savanyú

tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelõen 75 tömegszázalékban

tartalmaz tejet (a továbbiakban: VI. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minõségi

követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvodások, az általános iskolai tanulók, a középfokú iskolai tanulók, valamint

a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók részére kerülhet kiosztásra, azt

a nevelési-oktatási intézmény más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatja fel.

(4) Amennyiben az általános iskolai tanuló, középfokú iskolai tanuló, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai

nevelésben-oktatásban részt vevõ tanuló, vagy óvodás az adott tanítási vagy nevelési napon már részesült e rendelet

szerint õt megilletõ és maximálisan kiosztható 0,25 liter, vagy ennek megfelelõ tejegyenértékû tejtermékbõl, az ezt

meghaladó mennyiségen felül további támogatás nem vehetõ igénybe.

(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következõk:

a) 1 liter kiszállított teljes, vagy félzsíros, vagy zsírszegény, az e rendelet elõírásainak megfelelõ hõkezelt fogyasztói

tejféleség vagy hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleség, a natúr joghurt, és kefir, valamint a bizottsági rendelet

I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõ ízesített joghurt 1 liter tej egyenértéknek felel meg,

b) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg,

c) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ natúr joghurt, kefir, valamint a bizottsági rendelet I. melléklet

I. kategória c) pontjának megfelelõ ízesített joghurt 0,971 liter tejegyenértéknek felel meg,

d) 1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelõ ízesített joghurt 0,9 liter

tejegyenértéknek felel meg.

6. A szerzõdés és a támogatási kérelem benyújtása

8. § (1) A kérelmezõ köteles a szerzõdés másolati példányát a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MVH által

rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvánnyal együtt a szerzõdésben szereplõ elsõ szállítási

napot követõ tizenöt napon belül, a szerzõdésmódosítás másolati példányát a megkötésétõl számított tizenöt napon

belül a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez benyújtani. A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti

idõszak esetében a szerzõdés benyújtási határideje 2013. január 31.

(2) A kérelmezõ a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú támogatási kérelmét az MVH által rendszeresített és

a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon

a) a 2013. január 1. és 2013. február 28. közötti idõszakban,

b) a 2013. március 1. és 2013. április 30. közötti idõszakban,

c) a 2013. május 1. és a nevelési-oktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban,

d) a 2013. szeptember 1. és 2013. október 31. közötti idõszakban, és

e) a 2013. november 1. és 2013. december 31. közötti idõszakban

kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy alkalommal, személyesen vagy postai úton nyújthatja be

az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmezõ székhelye szerint illetékes megyei

kirendeltségéhez.

(3) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok támogatási kérelmét kizárólag

a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A kistérségi társulásról szóló törvény alapján

alakított többcélú kistérségi társulás esetében a (2) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a többcélú kistérségi

társulás nyújthatja be.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõszakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését igazoló

számlák másolati példányait és azok összesítõjét, amely összesítõnek minden számla vonatkozásában tartalmaznia

kell a számlákon szereplõ leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás,

általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, integráltan nevelt általános iskola, szakiskola,

középfokú iskola tanuló) bontásban.

(5) Amennyiben az óvoda-, és iskolatej programban a fenntartó nevében megbízott jár el, úgy a meghatalmazásról szóló

dokumentumot a szállítói szerzõdéssel együtt – az (1) bekezdésben meghatározott határidõk szerint – kell

a szállítónak megküldenie az MVH részére.

(6) Amennyiben a tej-, és tejtermékek kiszállítása a 6. § (3) bekezdésben meghatározott feltételrendszer szerint valósul

meg, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell a gazdálkodó szervezet és a fenntartó közös nyilatkozatát arról, hogy

teljesülnek a 6. § (3) bekezdésben, valamint a 6. § (5) bekezdésben foglalt feltételek.
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(7) Az MVH a hiánytalan és jogszerû támogatási kérelmekrõl a beérkezést követõ negyvenöt napon belül döntést hoz, és

haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmezõ által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben

megadott fizetési számlára történõ átutalását.

(8) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérelmek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével hiánypótlásra

szólítja fel a kérelmezõt.

7. Támogatási rendszer

9. § (1) Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban

részt vevõ tanulók ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti

támogatás összegéig közösségi forrásból és ehhez kapcsolódóan Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl

szóló törvényben meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromonetáris

rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes

rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésének

megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak az idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi Bank

által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik.

(3) A fenntartók székhelyük alapján a 6–8. melléklet szerint kerülnek az igényelhetõ támogatási mérték tekintetében

besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi

CLXIX. törvény 4. melléklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozíciója, valamint

2010–2011. évi önhibáján kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével történik.

8. Általános iskolások ellátásának támogatása

10. § (1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a 6. melléklet szerinti székhelyû

nevelési-oktatási intézmény esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka.

(2) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyû

nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet

szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsõhatár –

különbözetének ötven százaléka.

(3) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a 8. melléklet szerinti székhelyû

nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet

szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsõhatár –

különbözetének húsz százaléka.

(4) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók esetében igényelhetõ támogatási összeg a tejtermékek bruttó

vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval

együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesíti

a tankötelezettségét.

9. Óvodások ellátásának támogatása

11. § Az óvodások ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint

a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási

alap-felsõhatár – különbözetének ötven százaléka.

10. Középiskolások ellátásának támogatása

12. § A középfokú iskola tanulóinak ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági

rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhetõ támogatás.
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11. Bruttó vételár

13. § E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 30 Ft/dl,

b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,

c) a III. kategóriájú termékek esetében 1350 Ft/kg,

d) a IV. kategóriájú termék esetében 395 Ft/kg,

e) az V. kategóriájú termék esetében 460 Ft/kg,

f) a VI. kategóriájú termékek esetében 315 Ft/kg.

12. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenõrzés

14. § (1) Ha a kérelmezõ a 8. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidõben nem teljesíti, az MVH a támogatási kérelmet

az érintett szerzõdések vonatkozásában elutasítja.

(2) A nevelési-oktatási intézmény köteles naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, óvodások,

valamint az adott tanítási, nevelési napon jelen lévõ tanulók, óvodások számáról és a kiosztott tejtermékek

mennyiségérõl a 7. § (1) bekezdésben meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény

köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény igazgatója által jóváhagyott példányát az adott

támogatási idõszak lejártát követõ öt évig megõrizni. Amennyiben az adott közoktatási intézmény több

tagintézménnyel rendelkezik, akkor a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.

(3) Ha a támogatás igénylõje a szállító, köteles naprakész nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekrõl,

valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termékekrõl és azok mennyiségérõl.

(4) Az MVH a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint a szállító

által elõállított termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezetnél helyszíni ellenõrzést végezhet.

(5) Ha megállapítást nyer, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat, különös

tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére, akkor – a (6) bekezdés szerinti

kivétellel – az érintett támogatás összege a fenntartónál a Tv. 69. §-a szerinti jogosulatlanul igénybevett támogatásnak

minõsül.

(6) Ha a támogatás igénylõje a fenntartó, és a támogatás átutalását megelõzõ ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy

a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a nevelési-oktatási

intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelmezõ nem jogosult az érintett nevelési-oktatási

intézmény esetében igényelhetõ támogatás igénybevételére, valamint a Tv.-ben meghatározottak szerint mulasztási

bírsággal sújtható.

13. Az óvoda-, és iskolatej programot népszerûsítõ plakát, kísérõ-promóciós intézkedések

15. § (1) A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, az óvoda-, és iskolatej programban résztvevõ

intézménynek egy – a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelõ –,

az óvoda-, és iskolatej programot népszerûsítõ plakátot kell elhelyeznie az intézmény fõbejáratánál.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak mellett – az óvoda-, és iskolatej programban résztvevõ szervezet döntése

alapján – alkalmazhatók az 5. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések is.

14. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § Ez a rendelet a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak/gyermekeinek tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására

irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes

szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.

2. Kérelmezõ azonosító adatai.

3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.

4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/települési

önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/ gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi

társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek, köznevelésben részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, a köznevelésben részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ

általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú

iskola tanulói).

6. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy:

6.1. a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget vállal;

6.2. a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy

középfokú iskola tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik

tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi;

6.3. a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott

intézmények sem használják fel ilyen célra;

6.4. olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely

nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított

termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló,

gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló, szak-, vagy

középfokú iskola tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók,

óvodások számát (havi lebontásban), és az adott tanítási/nevelési napon jelenlévõ tanulók, óvodások

számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét;

6.5. a helyszíni ellenõrzés lefolytatása során az ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elõsegíti,

valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az

ellenõrök rendelkezésre bocsátja;

6.6. az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási kérelemben szereplõ adatokkal kapcsolatos változást,

a változástól számított tizenöt napon belül,

6.7. a kérelmezõ kijelentése arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett

adatok a valóságnak megfelelnek.

7. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

8. Kérelmezõ aláírása.
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2. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 7. § (1) bekezdésében meghatározott,

tehéntejbõl készített termékek, és amelyeket az óvodákba beíratott gyermekek, a köznevelésben résztvevõ

iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák

tanulóinak osztanak ki.

2. Minõségi követelmények

2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jellemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának,

jelölésének, szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai

elõírásoknak.

2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen:

2.2.1. Pasztõrözöttek

2.2.2. Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehetnek.

3. Speciális szállítási és tárolási követelmények

3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi

adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat,

igazodva a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és

disztribúciós lehetõségeihez.

3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne

haladja meg az elõállító által a terméken feltüntetett tárolási hõmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C

hõmérséklet lehet. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ,

hûtve tárolást igénylõ termékek hûtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást

követõ két órán belül a tanulók, középfokú iskola tanulói, óvodások elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve

tárolásának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell

a megmaradt tejmennyiség elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt tej-, és tejtermék gyártó

üzembe történõ visszaszállítása nem engedélyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott

a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az

ultramagas hõmérsékleten hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett

minõségmegõrzési határidõig tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése

nélkül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minõségi romlás ne következzék be.

3. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

Szállítási szerzõdés bejelentésének fõlapja

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.

2. Kérelmezõ azonosító adatai.

3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.

4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/intézményfenntartó társulás

gesztor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/országos nemzetiségi

önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).

5. Nyilatkozatok

5.1 Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért

felelõsséget vállalok.
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5.2 Kijelentem, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak,

szakiskolai vagy középiskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére

biztosítom, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezem.

5.3 Kijelentem, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott –

nyilvántartást vezetek, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított

termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai

tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-,

illetve középiskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes köznevelési intézménybe felvett tanulók,

óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott tanítási/nevelési napon jelenlévõ tanulók/óvodások

számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként).

5.4 Kijelentem, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hozok mindennemû, a szállítási szerzõdésben

szereplõ adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül.

5.5 Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn,

a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)

38. § (9) bekezdése alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási

megbízását a fizetési számlámat vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül

köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmemet az MVH a 2007. évi

XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

5.6 Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a szállítási szerzõdés bejelentése fõlapon és

a mellékletben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

6. Kérelmezõként benyújtott szállítási szerzõdések száma

7. Mellékletek a kérelmezõ által fenntartott/ellátott azon oktatási/nevelési intézmény(ek) neve, települése és

OM azonosító száma, amelyben vagy amelyekben a kérelmezõ biztosítja az iskolatej-ellátást

8. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). Kérelmezõ aláírása

4. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

I. Támogatási kérelem fõlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.

2. Kérelmezõ azonosító adatai.

3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.

4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/intézményfenntartó társulás

gesztor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/országos nemzetiségi

önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/köznevelésben részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a köznevelésben részt vevõ iskolák

I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ

általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú

iskola tanulói).

6. A támogatási idõszak megjelölése [I. idõszak (2013. január–február); II. idõszak (2013. március–április); III. idõszak

(2013. május–oktatási/nevelési intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ napja); IV. idõszak

(2013. szeptember–október); V. idõszak (2013. november–december)].

7. Szállítói igénylés esetén az igényelt támogatásban érintett fenntartók felsorolása.

8. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett általános iskola vagy általános iskolák adatai

(az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási

idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).
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9. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján mûködõ, vagy

integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulók ellátását biztosító általános iskola vagy általános iskolák adatai

(az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási

idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

10. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett szak-, vagy középfokú iskola vagy iskolák adatai

(a szak-, vagy középfokú iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ szak-, vagy középfokú iskolai tanulók

átlaglétszáma támogatási idõszakonként; a szak-, vagy középfokú iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet

hivatalos kezdõ napja).

11. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett óvoda vagy óvodák adatai (az óvodában tejtermék

ellátásban részesülõ óvodások átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az óvoda neve; OM azonosító száma;

nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

12. Kiszállított tejtermékek tejegyenérték mennyisége (kiszállított termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában

leírtak szerint kell literben meghatározni + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben;

óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai

tanulók/szak-, vagy középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen

literben).

13. Kiosztott tejtermékek tejegyenérték mennyiség (kiosztott termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leírtak

szerint kell literben meghatározni + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben: óvodások/általános

iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy

középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).

14. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai

tanulók/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy

középiskolások ellátása esetében igényelt támogatás forintban).

15. Csatolt dokumentumok száma.

16. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a jelen támogatási kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak

megfelelnek, valamint arról, hogy az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási, valamint a támogatási

kérelemben szereplõ adatokkal kapcsolatos változást a változástól számított tizenöt napon belül.

17. Mellékletek az adott támogatási idõszakra vonatkozó számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiség

termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján

tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban.

18. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

19. Kérelmezõ aláírása
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II. Számlaösszesítő adattartalma 
 
1. Kérelmező azonosító adatai. 
2. Az alábbi táblázat: 

 

Számla- 
szám 

Szállítási 
időszak 

Termék- 
kategória 

Leszállított mennyiség 
Számla szerinti bruttó összeg (Ft) 

 liter/kg darab 
 

Óvoda 

Általános iskola 

Szak-, 
közép- 
iskola 

Óvoda 

Általános iskola 

Szak-, 
közép- 
iskola 

Összesen Óvoda 

Általános iskola 

Szak-, 
közép- 
iskola 

Összesen 
 Normál 

tanterv 
Speciális 
tanterv 

Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

       
       
3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). 
4. Kérelmező aláírása. 
 
 

III. A szállítók, állami intézményfenntartó szerv, intézményfenntartó társulások, többcélú kistérségi társulások, országos nemzetiségi önkormányzatok, 
alapítványok, egyházi jogi személy által alkalmazandó számlaösszesítő adattartalma 

 
1. Kérelmező azonosító adatai. 
2. Az alábbi táblázat: 

A nevelési-oktatási intézmény neve: 
A nevelési-oktatási intézmény székhelye: 
A nevelési-oktatási intézmény fenntartójának neve (amennyiben a támogatást a szállító igényli): 

 

Számla- 
szám 

Szállítási 
időszak 

Termék- 
kategória 

Leszállított mennyiség 
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)  liter/kg darab 

 

Óvoda 

Általános iskola 

Szak-, 
közép- 
iskola 

Óvoda 

Általános iskola 

Szak-, 
közép- 
iskola 

Összesen Óvoda 

Általános iskola 

Szak-, 
közép- 
iskola 

Összesen 

 Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

       
       

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). 
4.   Kérelmező aláírása 



5. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

Az óvoda-, és iskolatej program során alkalmazható promóciós intézkedések

1. Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.

Ajánlott tartalom:

1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése;

1.2. Tájékoztatók az óvoda-, és iskolatej programról az iskolának, a szülõknek és a gyermekeknek,

1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,

1.2.2. Szülõknek: a program fõbb jellemzõi, a szállított termék, minõségi leírás és a minõség garanciája,

a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag,

kiosztási gyakoriság stb.,

1.2.3. Tanulóknak: az óvoda-, és iskolatej program fõbb jellemzõi a korosztály számára érthetõ

tartalommal és formában;

1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a tej-, és tejtermékek beltartalmi értékeirõl, egészséges táplálkozásban

betöltött szerepérõl a tanulók részére kötelezõ jelleggel, a szülõk tanárok részére opcionálisan;

1.4. Oktatási segédanyagok: a különbözõ tejtermékek bemutatása;

1.5. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezõnél és az elérhetõségeik.

2. A termékek elõállítóihoz (tejtermelõ, vagy tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak, melynek keretében

lehetõség nyílik tej-, és tejtermékek elõállításának adott üzemre jellemzõ fázisainak bemutatására. A tanulók

lehetõség szerint legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél.

3. A gyermekek tej-, és tejtermékfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett

verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, különösen póló, matrica, kitûzõ, írószer, órarend, naptár,

uzsonnás doboz, sportszer).

4. Kóstoltatás: a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program keretében lehetõség szerint legalább egy alkalommal tej-, és

tejtermék kóstoltatás.

5. Az ellátott intézményekben az óvoda-, és iskolatej programot népszerûsítõ plakát elkészítése és kihelyezése.

6. Az ellátott intézményeknél a termékek hûtését biztosító berendezés biztosítása.
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6. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
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A 
Sorszám 

B 
KSH 

C 
Önkormányzat 

1 0717376 Aba 

2 1612441 Abádszalók 

3 0212548 Abaliget 

4 1024554 Abasár 

5 0526718 Abaújkér 

6 0503595 Abaújszántó 

7 1104428 Ács 

8 1318573 Acsa 

9 1807214 Acsád 

10 1118139 Ácsteszér 

11 1023241 Adács 

12 1406080 Ádánd 

13 1907302 Adásztevel 

14 0708925 Adony 

15 1931307 Adorjánháza 

16 0317686 Ágasegyháza 

17 0804880 Ágfalva 

18 0509362 Aggtelek 

19 0829407 Agyagosszergény 

20 1508776 Ajak 

21 0321944 Akasztó 

22 0533093 Alacska 

23 0726824 Alap 

24 1625265 Alattyán 

25 1331653 Albertirsa 

26 0715176 Alcsútdoboz 

27 1006345 Aldebrő 

28 0213329 Almamellék 

29 0429595 Almáskamarás 

30 0927641 Álmosd 

31 0520482 Alsóberecki 

32 0519664 Alsódobsza 

33 1729665 Alsónána 

34 2019512 Alsónemesapáti 

35 1711563 Alsónyék 

36 1930526 Alsóörs 

37 2032081 Alsópáhok 

38 1216425 Alsópetény 

39 0725283 Alsószentiván 

40 0233279 Alsószentmárton 

41 1822549 Alsószölnök 

42 0528839 Alsószuha 

43 1822725 Alsóújlak 

44 0529814 Alsóvadász 

45 0521032 Alsózsolca 

46 0616197 Ambrózfalva 

47 1529975 Anarcs 

48 1428714 Andocs 

49 1017987 Andornaktálya 

50 1134227 Annavölgy 

51 1520303 Apagy 

52 1333561 Apaj 

53 1726125 Aparhant 

54 0614252 Apátfalva 

55 1808873 Apátistvánfalva 

56 1007241 Apc 

57 0321148 Apostag 

58 1509353 Aranyosapáti 

59 0514331 Arló 

60 0503771 Arnót 

61 0503823 Ároktő 

62 0619062 Árpádhalom 

63 0903319 Ártánd 

64 0610339 Ásotthalom 

65 0826921 Ásványráró 

66 0504233 Aszaló 

67 1123852 Ászár 

68 1316188 Aszód 

69 1006503 Átány 

70 1016090 Atkár 

71 1732735 Attala 

72 0205403 Babarc 

73 1430474 Babócsa 

74 1428316 Bábonymegyer 

75 0815042 Babót 

76 0310719 Bácsalmás 

77 0310180 Bácsbokod 

78 0327234 Bácsborsód 

79 0330155 Bácsszőlős 

80 1922327 Badacsonytomaj 

81 1903267 Badacsonytördemic 

82 1309131 Bag 

83 0920011 Bagamér 
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84 2030368 Bagod 

85 0828769 Bágyogszovát 

86 1129212 Baj 

87 1817020 Bajánsenye 

88 1116744 Bajna 

89 1129355 Bajót 

90 2004738 Bak 

91 0915167 Bakonszeg 

92 1124244 Bakonybánk 

93 1923746 Bakonybél 

94 0708730 Bakonycsernye 

95 1929513 Bakonyjákó 

96 1907287 Bakonykoppány 

97 1925991 Bakonynána 

98 1930410 Bakonyoszlop 

99 1125229 Bakonysárkány 

100 1923922 Bakonyszentiván 

101 1922813 Bakonyszentkirály 

102 0805944 Bakonyszentlászló 

103 1122381 Bakonyszombathely 

104 1924129 Bakonytamási 

105 0629106 Baks 

106 0203975 Baksa 

107 0518184 Baktakék 

108 1502325 Baktalórántháza 

109 1213657 Balassagyarmat 

110 0623676 Balástya 

111 1011527 Balaton 

112 1925308 Balatonakali 

113 1905838 Balatonalmádi 

114 1433853 Balatonboglár 

115 1912238 Balatonederics 

116 1419460 Balatonendréd 

117 1420729 Balatonfenyves 

118 1929461 Balatonfőkajár 

119 1407117 Balatonföldvár 

120 2017002 Balatongyörök 

121 1905148 Balatonkenese 

122 1407375 Balatonkeresztúr 

123 1433862 Balatonlelle 

124 1414562 Balatonmáriafürdő 

125 1416601 Balatonszabadi 

126 1424907 Balatonszárszó 

127 1422822 Balatonszemes 

128 1421324 Balatonszentgyörgy 

129 1903559 Balatonvilágos 

130 1526958 Balkány 

131 0313408 Ballószög 

132 0902918 Balmazújváros 

133 1805102 Balogunyom 

134 0325937 Balotaszállás 

135 1515963 Balsa 

136 1424457 Bálványos 

137 1131422 Bana 

138 1914173 Bánd 

139 0525159 Bánhorváti 

140 1224341 Bánk 

141 2008439 Bánokszentgyörgy 

142 0521953 Bánréve 

143 0224378 Bár 

144 1526480 Barabás 

145 0707047 Baracs 

146 0708581 Baracska 

147 0926693 Báránd 

148 0224749 Baranyajenő 

149 0806196 Barbacs 

150 1432799 Barcs 

151 1403735 Bárdudvarnok 

152 1220048 Bárna 

153 1108624 Bársonyos 

154 1711712 Báta 

155 1708864 Bátaszék 

156 1432337 Baté 

157 0303656 Bátmonostor 

158 1233534 Bátonyterenye 

159 1502990 Bátorliget 

160 0418102 Battonya 

161 0311961 Bátya 

162 2024864 Batyk 

163 2018698 Bázakerettye 

164 2023144 Becsehely 

165 1212016 Becske 

166 2018360 Becsvölgye 

167 1420710 Bedegkér 

168 0933446 Bedő 

169 0506929 Bekecs 
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170 0426189 Békéssámson 

171 0402680 Békésszentandrás 

172 1004400 Bekölce 

173 1033260 Bélapátfalva 

174 1406910 Bélavár 

175 1728662 Belecska 

176 0810588 Beled 

177 1417127 Beleg 

178 2009168 Belezna 

179 0419390 Bélmegyer 

180 0708466 Beloiannisz 

181 1525441 Benk 

182 1325098 Bénye 

183 1232911 Bér 

184 1832124 Bérbaltavár 

185 1202389 Bercel 

186 1520677 Beregsurány 

187 0918467 Berekböszörmény 

188 1634005 Berekfürdő 

189 0912788 Berettyóújfalu 

190 1933127 Berhida 

191 1209034 Berkenye 

192 0216461 Berkesd 

193 1507472 Berkesz 

194 1318777 Bernecebaráti 

195 0526356 Berzék 

196 1430119 Berzence 

197 1513639 Besenyőd 

198 1027517 Besenyőtelek 

199 1611305 Besenyszög 

200 0716346 Besnyő 

201 1521227 Beszterec 

202 0829805 Bezenye 

203 0810560 Bezi 

204 0213310 Bicsérd 

205 0710481 Bicske 

206 0919956 Biharkeresztes 

207 0924828 Biharnagybajom 

208 0929887 Bihartorda 

209 0429610 Biharugra 

210 1711970 Bikács 

211 0204899 Bikal 

212 1502945 Biri 

213 1829203 Boba 

214 2017543 Bocfölde 

215 1022354 Boconád 

216 0308305 Bócsa 

217 0934102 Bocskaikert 

218 0718254 Bodajk 

219 1410506 Bodrog 

220 0523737 Bodroghalom 

221 0530784 Bodrogkeresztúr 

222 0533808 Bodrogkisfalud 

223 0514401 Bodrogolaszi 

224 0505926 Bódvaszilas 

225 0525195 Bogács 

226 0232151 Bogád 

227 0221892 Bogádmindszent 

228 1703425 Bogyiszló 

229 0804367 Bogyoszló 

230 0914137 Bojt 

231 1107311 Bokod 

232 1003452 Boldog 

233 0518944 Boldogkőújfalu 

234 0514474 Boldogkőváralja 

235 0508396 Boldva 

236 1413994 Bolhás 

237 1418120 Bolhó 

238 1706497 Bonyhád 

239 1714818 Bonyhádvarasd 

240 0608192 Bordány 

241 0206725 Borjád 

242 0319327 Borota 

243 2010056 Borsfa 

244 0530669 Borsodbóta 

245 0506707 Borsodivánka 

246 0505315 Borsodnádasd 

247 0530207 Borsodszentgyörgy 

248 0516799 Borsodszirák 

249 1209894 Borsosberény 

250 1930252 Borzavár 

251 1522239 Botpalád 

252 1806390 Bozzai 

253 1805023 Bozsok 

254 1805476 Bő 

255 1426532 Böhönye 



37012 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 179. szám

256 1511299 Bököny 

257 1706558 Bölcske 

258 0833950 Bőny 

259 0806619 Börcs 

260 0815501 Bősárkány 

261 0413471 Bucsa 

262 2020613 Búcsúszentlászló 

263 0332823 Bugac 

264 1519707 Buj 

265 1214234 Buják 

266 1417358 Buzsák 

267 0527890 Bükkaranyos 

268 0223162 Bükkösd 

269 1002963 Bükkszék 

270 1010621 Bükkszenterzsébet 

271 0508022 Bükkszentkereszt 

272 0532887 Bükkzsérc 

273 1408703 Büssü 

274 0713152 Cece 

275 1509681 Cégénydányád 

276 1311341 Cegléd 

277 1320640 Ceglédbercel 

278 1203665 Cered 

279 1622938 Cibakháza 

280 0503939 Cigánd 

281 1719284 Cikó 

282 0815954 Cirák 

283 0431334 Csabacsűd 

284 0730544 Csabdi 

285 1930924 Csabrendek 

286 1512928 Csaholc 

287 1916072 Csajág 

288 1803911 Csákánydoroszló 

289 0705360 Csákberény 

290 0720002 Csákvár 

291 0602121 Csanádalberti 

292 0420455 Csanádapáca 

293 0605379 Csanádpalota 

294 1016841 Csány 

295 0219901 Csányoszró 

296 0622293 Csanytelek 

297 0808563 Csapod 

298 1529416 Csaroda 

299 1116416 Császár 

300 0310472 Császártöltés 

301 0326471 Csátalja 

302 2023436 Csatár 

303 0316373 Csávoly 

304 1230270 Csécse 

305 1526107 Csegöld 

306 1819488 Csehi 

307 1812724 Csehimindszent 

308 1133640 Csém 

309 1305184 Csemő 

310 0632285 Csengele 

311 1530641 Csenger 

312 1524095 Csengersima 

313 1526851 Csengerújfalu 

314 0312344 Csengőd 

315 1809070 Csénye 

316 0508493 Csenyéte 

317 1118272 Csép 

318 1613170 Csépa 

319 1812140 Csepreg 

320 0506974 Cserépfalu 

321 0525575 Cserépváralja 

322 1221935 Cserháthaláp 

323 1222594 Cserhátsurány 

324 1605795 Cserkeszőlő 

325 0528459 Csernely 

326 2007135 Cserszegtomaj 

327 2002583 Csesztreg 

328 1931699 Csetény 

329 1318476 Csévharaszt 

330 0315699 Csikéria 

331 1730094 Csikóstőttős 

332 0813505 Csikvánd 

333 0534111 Csincse 

334 1826064 Csipkerek 

335 1205050 Csitár 

336 0505333 Csobád 

337 0520774 Csobaj 

338 1306822 Csobánka 

339 0721908 Csókakő 

340 1405971 Csokonyavisonta 

341 0514289 Csokvaomány 
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342 1118926 Csolnok 

343 0312025 Csólyospálos 

344 1333118 Csomád 

345 0605111 Csongrád 

346 2031149 Csonkahegyhát 

347 1902185 Csopak 

348 0709779 Csór 

349 0804039 Csorna 

350 0426709 Csorvás 

351 1932878 Csót 

352 1932814 Csögle 

353 0912450 Csökmő 

354 1424314 Csököly 

355 2029364 Csömödér 

356 1822390 Csönge 

357 1334333 Csörög 

358 1804224 Csörötnek 

359 0706734 Csősz 

360 1326985 Csővár 

361 1421315 Csurgó 

362 1917172 Dabronc 

363 1928237 Dabrony 

364 1133163 Dad 

365 1122910 Dág 

366 1920154 Dáka 

367 1729230 Dalmand 

368 1331811 Dánszentmiklós 

369 1318397 Dány 

370 1431352 Darány 

371 0821865 Darnózseli 

372 0734342 Daruszentmiklós 

373 0914678 Darvas 

374 0310533 Dávod 

375 1724989 Decs 

376 0504686 Dédestapolcsány 

377 0732753 Dég 

378 1212511 Dejtár 

379 1309973 Délegyháza 

380 1517756 Demecser 

381 1008660 Demjén 

382 0207773 Dencsháza 

383 0832595 Dénesfa 

384 0905573 Derecske 

385 0607834 Derekegyház 

386 0624077 Deszk 

387 0424819 Dévaványa 

388 1932276 Devecser 

389 1711688 Diósberény 

390 1206743 Diósjenő 

391 2028778 Dióskál 

392 0232373 Diósviszló 

393 1910870 Doba 

394 0433190 Doboz 

395 0630535 Dóc 

396 0525690 Domaháza 

397 0613383 Domaszék 

398 0424031 Dombegyház 

399 0422132 Dombiratos 

400 1707685 Dombóvár 

401 1514508 Dombrád 

402 1304808 Domony 

403 1007515 Domoszló 

404 1030261 Dormánd 

405 1224439 Dorogháza 

406 1702565 Döbrököz 

407 1503647 Döge 

408 1106594 Dömös 

409 1329647 Dömsöd 

410 0821917 Dör 

411 0506123 Dövény 

412 0217419 Drávafok 

413 0228608 Drávaszabolcs 

414 0221698 Drávasztára 

415 1208156 Drégelypalánk 

416 1902936 Dudar 

417 1133835 Dunaalmás 

418 1325362 Dunabogdány 

419 0321069 Dunaegyháza 

420 0312566 Dunafalva 

421 0307861 Dunapataj 

422 0821078 Dunaszeg 

423 0209186 Dunaszekcső 

424 0311606 Dunaszentbenedek 

425 1709539 Dunaszentgyörgy 

426 0815875 Dunaszentpál 

427 0810454 Dunasziget 
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428 0314766 Dunatetétlen 

429 0307612 Dunavecse 

430 0304109 Dusnok 

431 0914614 Ebes 

432 0816708 Écs 

433 1017181 Ecséd 

434 1204251 Ecseg 

435 0409432 Ecsegfalva 

436 1324518 Ecser 

437 0510728 Edelény 

438 0228918 Egerág 

439 1933871 Egeralja 

440 1012821 Egerbakta 

441 1026019 Egerbocs 

442 1016610 Egercsehi 

443 1002981 Egerfarmos 

444 0505865 Egerlövő 

445 1024758 Egerszalók 

446 1013648 Egerszólát 

447 2033428 Egervár 

448 1828796 Egervölgy 

449 0820288 Egyed 

450 0915741 Egyek 

451 1217659 Egyházasdengeleg 

452 0815237 Egyházasfalu 

453 1205980 Egyházasgerge 

454 0216498 Egyházasharaszti 

455 1830429 Egyházashollós 

456 1910445 Egyházaskesző 

457 0227401 Egyházaskozár 

458 1825946 Egyházasrádóc 

459 0432957 Elek 

460 0720358 Előszállás 

461 0504677 Emőd 

462 0533048 Encs 

463 1532328 Encsencs 

464 1225496 Endrefalva 

465 0815033 Enese 

466 0702802 Enying 

467 0622992 Eperjes 

468 1518528 Eperjeske 

469 1933941 Eplény 

470 1129638 Epöl 

471 0525326 Erdőbénye 

472 0522503 Erdőhorváti 

473 1313480 Erdőkertes 

474 1028556 Erdőkövesd 

475 1222655 Erdőkürt 

476 0218704 Erdősmecske 

477 1221795 Erdőtarcsa 

478 1024235 Erdőtelek 

479 1020118 Erk 

480 1510852 Érpatak 

481 0311864 Érsekcsanád 

482 0333589 Érsekhalma 

483 1221582 Érsekvadkert 

484 1708448 Értény 

485 0213499 Erzsébet 

486 0925469 Esztár 

487 2006178 Eszteregnye 

488 1106664 Ete 

489 1215370 Etes 

490 0702316 Etyek 

491 1523250 Fábiánháza 

492 0619974 Fábiánsebestyén 

493 1724192 Fácánkert 

494 1718980 Fadd 

495 0502741 Fáj 

496 0303230 Fajsz 

497 0512557 Fancsal 

498 0833996 Farád 

499 0534272 Farkaslyuk 

500 1309122 Farmos 

501 1616647 Fegyvernek 

502 1518971 Fehérgyarmat 

503 0806956 Fehértó 

504 0732203 Fehérvárcsurgó 

505 0729939 Felcsút 

506 1020747 Feldebrő 

507 0622646 Felgyő 

508 0833251 Felpéc 

509 0508174 Felsőberecki 

510 1813587 Felsőcsatár 

511 0509742 Felsődobsza 

512 0531723 Felsőkelecsény 

513 0333598 Felsőlajos 
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514 1715820 Felsőnána 

515 0532762 Felsőnyárád 

516 1717914 Felsőnyék 

517 1924369 Felsőörs 

518 1306035 Felsőpakony 

519 1224323 Felsőpetény 

520 2021476 Felsőrajk 

521 0302954 Felsőszentiván 

522 0208819 Felsőszentmárton 

523 1823287 Felsőszölnök 

524 1016328 Felsőtárkány 

525 0531671 Felsőtelekes 

526 0523533 Felsővadász 

527 0502848 Felsőzsolca 

528 1522415 Fényeslitke 

529 0618999 Ferencszállás 

530 0809885 Fertőd 

531 0809487 Fertőendréd 

532 0810658 Fertőhomok 

533 0812414 Fertőrákos 

534 2019187 Fityeház 

535 0302149 Foktő 

536 0517932 Fony 

537 1414632 Fonyód 

538 0633020 Forráskút 

539 0530483 Forró 

540 0609210 Földeák 

541 0903258 Földes 

542 0522123 Fulókércs 

543 0916993 Furta 

544 0706114 Füle 

545 1510791 Fülesd 

546 0922150 Fülöp 

547 0331468 Fülöpháza 

548 0333622 Fülöpjakab 

549 0314058 Fülöpszállás 

550 1717950 Fürged 

551 0517109 Füzér 

552 0511378 Füzérkomlós 

553 1003276 Füzesabony 

554 0412256 Füzesgyarmat 

555 0918175 Gáborján 

556 1513727 Gacsály 

557 0505494 Gadna 

558 0409511 Gádoros 

559 0503744 Gagyvendégi 

560 2012991 Galambok 

561 1225663 Galgaguta 

562 1313295 Galgagyörk 

563 1319503 Galgahévíz 

564 1327128 Galgamácsa 

565 1406585 Gálosfa 

566 1406451 Gamás 

567 0715750 Gánt 

568 0331848 Gara 

569 2012946 Garabonc 

570 0510904 Garadna 

571 0710296 Gárdony 

572 1830906 Gasztony 

573 0326383 Gátér 

574 1505801 Gávavencsellő 

575 1503629 Géberjén 

576 0303577 Géderlak 

577 1505670 Gégény 

578 0523719 Gelej 

579 1504613 Gelénes 

580 2008068 Gellénháza 

581 2012089 Gelse 

582 1513000 Gemzse 

583 1824183 Gencsapáti 

584 1826152 Gérce 

585 0407393 Gerendás 

586 0202857 Geresdlak 

587 1705731 Gerjen 

588 1830942 Gersekarát 

589 0417394 Geszt 

590 0515608 Gesztely 

591 1528893 Geszteréd 

592 0520969 Gibárt 

593 1916717 Gic 

594 0218333 Gilvánfa 

595 0521564 Girincs 

596 1918193 Gógánfa 

597 0513134 Golop 

598 1309441 Gomba 

599 0233233 Gödre 
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600 1430571 Gölle 

601 0515936 Gönc 

602 0518643 Göncruszka 

603 0802060 Gönyű 

604 0916568 Görbeháza 

605 0230438 Görcsöny 

606 0209636 Görcsönydoboka 

607 1414599 Görgeteg 

608 1529443 Gulács 

609 2002097 Gutorfölde 

610 0826860 Gyarmat 

611 1430960 Gyékényes 

612 2023302 Gyenesdiás 

613 1928671 Gyepükaján 

614 0218315 Gyód 

615 0820400 Gyömöre 

616 1005236 Gyöngyös 

617 1811943 Gyöngyösfalu 

618 1017534 Gyöngyöshalász 

619 1013338 Gyöngyösoroszi 

620 1008323 Gyöngyöspata 

621 1019123 Gyöngyössolymos 

622 1028088 Gyöngyöstarján 

623 1730289 Gyönk 

624 0808721 Győrasszonyfa 

625 1725539 Györe 

626 0505069 Györgytarló 

627 1712326 Györköny 

628 0813198 Győrladamér 

629 0831316 Győrság 

630 0819309 Győrsövényház 

631 0815653 Győrszemere 

632 1510126 Győrtelek 

633 0807481 Győrújbarát 

634 0831787 Győrújfalu 

635 1809724 Győrvár 

636 0815228 Győrzámoly 

637 0405032 Gyula 

638 1507676 Gyulaháza 

639 1730359 Gyulaj 

640 1909520 Gyulakeszi 

641 0715918 Gyúró 

642 1533774 Gyüre 

643 1418634 Hács 

644 2010269 Hahót 

645 0926170 Hajdúbagos 

646 0903045 Hajdúböszörmény 

647 0912803 Hajdúdorog 

648 0910393 Hajdúhadház 

649 0922406 Hajdúnánás 

650 0931097 Hajdúsámson 

651 0917473 Hajdúszovát 

652 1915361 Hajmáskér 

653 0318759 Hajós 

654 0826790 Halászi 

655 1309690 Halásztelek 

656 1907898 Halimba 

657 0527942 Halmaj 

658 0511226 Hangács 

659 0525104 Hangony 

660 0723427 Hantos 

661 1714164 Harc 

662 0807649 Harka 

663 0308350 Harkakötöny 

664 0221528 Harkány 

665 1408837 Háromfa 

666 0505847 Harsány 

667 1925566 Hárskút 

668 0318458 Harta 

669 0812308 Hédervár 

670 1416726 Hedrehely 

671 0817905 Hegyeshalom 

672 1832188 Hegyfalu 

673 1818032 Hegyhátszentjakab 

674 0818403 Hegykő 

675 1203993 Héhalom 

676 0506655 Hejőbába 

677 0504604 Hejőkeresztúr 

678 0516780 Hejőpapi 

679 0512159 Hejőszalonta 

680 0304093 Helvécia 

681 0929391 Hencida 

682 0530137 Hercegkút 

683 0312937 Hercegszántó 

684 1020242 Heréd 

685 1111891 Héreg 
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686 1205324 Herencsény 

687 1923658 Herend 

688 1309849 Hernád 

689 0524165 Hernádkak 

690 0531200 Hernádnémeti 

691 0517136 Hernádszentandrás 

692 0519840 Hernádvécse 

693 1409928 Hetes 

694 0207126 Hetvehely 

695 1014526 Heves 

696 1010241 Hevesaranyos 

697 1004084 Hevesvezekény 

698 1313949 Hévízgyörk 

699 0206798 Hidas 

700 0511697 Hidasnémeti 

701 0525672 Hidvégardó 

702 0227933 Himesháza 

703 0804020 Himod 

704 0233932 Hobol 

705 1513019 Hodász 

706 0531167 Hollóháza 

707 1233242 Hollókő 

708 0327845 Homokmégy 

709 1419150 Homokszentgyörgy 

710 0521236 Homrogd 

711 1213204 Hont 

712 1004145 Hort 

713 0904118 Hortobágy 

714 1816887 Horvátzsidány 

715 0230836 Hosszúhetény 

716 0906266 Hosszúpályi 

717 1820880 Hosszúpereszteg 

718 1726055 Hőgyész 

719 1216878 Hugyag 

720 0433297 Hunya 

721 1525636 Ibrány 

722 1411192 Igal 

723 0717738 Igar 

724 0525399 Igrici 

725 1419619 Iharos 

726 1427784 Iharosberény 

727 1811387 Ikervár 

728 1303300 Iklad 

729 0820604 Ikrény 

730 1509654 Ilk 

731 0308095 Imrehegy 

732 0508086 Ináncs 

733 1332106 Inárcs 

734 1426301 Inke 

735 1328097 Ipolydamásd 

736 1201508 Ipolyszög 

737 1203328 Ipolytarnóc 

738 1229319 Ipolyvece 

739 1704701 Iregszemcse 

740 1010074 Istenmezeje 

741 1421333 Istvándi 

742 0702200 Isztimér 

743 1013879 Ivád 

744 0831635 Iván 

745 1831680 Ivánc 

746 0713462 Iváncsa 

747 1727711 Izmény 

748 0321999 Izsák 

749 0505591 Izsófalva 

750 1813958 Ják 

751 0317923 Jakabszállás 

752 1806406 Jákfa 

753 0520233 Jákfalva 

754 1415927 Jákó 

755 1517075 Jánd 

756 1507843 Jánkmajtis 

757 0309469 Jánoshalma 

758 1811679 Jánosháza 

759 1622859 Jánoshida 

760 0526657 Járdánháza 

761 1517589 Jármi 

762 1917437 Jásd 

763 1622929 Jászágó 

764 1630711 Jászalsószentgyörgy 

765 1622202 Jászapáti 

766 1622105 Jászárokszállás 

767 1615811 Jászboldogháza 

768 1617978 Jászdózsa 

769 1623579 Jászfelsőszentgyörgy 

770 1625186 Jászjákóhalma 

771 1311004 Jászkarajenő 
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772 1622798 Jászkisér 

773 1621111 Jászladány 

774 1613514 Jászszentandrás 

775 0308378 Jászszentlászló 

776 1623135 Jásztelek 

777 1513143 Jéke 

778 0715972 Jenő 

779 0806646 Jobaháza 

780 1208712 Jobbágyi 

781 0515680 Jósvafő 

782 1417279 Juta 

783 0902307 Kaba 

784 1426453 Kadarkút 

785 0812113 Kajárpéc 

786 0721342 Kajászó 

787 1714100 Kajdacs 

788 1702033 Kakasd 

789 1332230 Kakucs 

790 1032179 Kál 

791 1829957 Káld 

792 1208642 Kálló 

793 1531404 Kállósemjén 

794 1406105 Kálmáncsa 

795 1527225 Kálmánháza 

796 0306442 Kalocsa 

797 0716683 Káloz 

798 1804640 Kám 

799 0404279 Kamut 

800 1502671 Kántorjánosi 

801 1405272 Kánya 

802 1914553 Kapolcs 

803 1015307 Kápolna 

804 0721926 Kápolnásnyék 

805 1433394 Kapoly 

806 1409098 Kaposfő 

807 1418227 Kaposmérő 

808 1723296 Kapospula 

809 1420473 Kaposvár 

810 1718962 Kaposszekcső 

811 1406424 Kaposszerdahely 

812 1914270 Káptalanfa 

813 1005935 Karácsond 

814 1405263 Karád 

815 1218625 Karancsalja 

816 1225548 Karancsberény 

817 1208855 Karancskeszi 

818 1221041 Karancslapujtő 

819 1226897 Karancsság 

820 1604923 Karcag 

821 0521218 Karcsa 

822 2018041 Karmacs 

823 0530508 Karos 

824 1330696 Kartal 

825 0330605 Kaskantyú 

826 0422752 Kaszaper 

827 0219132 Kátoly 

828 0311280 Katymár 

829 1327827 Káva 

830 0513374 Kázsmárk 

831 0319789 Kecel 

832 1104525 Kecskéd 

833 2032902 Kehidakustány 

834 1528431 Kék 

835 1514359 Kékcse 

836 0327571 Kelebia 

837 0512034 Kelemér 

838 0318166 Kéleshalom 

839 1519992 Kemecse 

840 1322345 Kemence 

841 1919734 Kemeneshőgyész 

842 1812247 Kemenesmagasi 

843 1813426 Kemenesmihályfa 

844 1912478 Kemenesszentpéter 

845 0210542 Kémes 

846 1617145 Kenderes 

847 0505458 Kenézlő 

848 1607418 Kengyel 

849 1809937 Kenyeri 

850 1028079 Kerecsend 

851 0322530 Kerekegyháza 

852 1034379 Kerekharaszt 

853 1110995 Kerékteleki 

854 1334166 Kerepes 

855 1925654 Kerta 

856 0412618 Kertészsziget 

857 1231413 Keszeg 
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858 0529249 Kesznyéten 

859 1129577 Kesztölc 

860 0403461 Kétegyháza 

861 1411174 Kéthely 

862 1619813 Kétpó 

863 0403106 Kétsoprony 

864 0208572 Kétújfalu 

865 1721731 Kéty 

866 0431574 Kevermes 

867 0814748 Kimle 

868 0702343 Kincsesbánya 

869 0532090 Királd 

870 0220552 Királyegyháza 

871 0613666 Királyhegyes 

872 0712636 Kisapostag 

873 1519424 Kisar 

874 0822886 Kisbajcs 

875 1424387 Kisbajom 

876 1424493 Kisbárapáti 

877 1117330 Kisbér 

878 0418838 Kisdombegyház 

879 1717710 Kisdorog 

880 0522840 Kisgyőr 

881 0227021 Kisharsány 

882 1233400 Kishartyán 

883 0528875 Kishuta 

884 1413781 Kiskorpád 

885 1018281 Kisköre 

886 0309344 Kiskőrös 

887 0320297 Kiskunfélegyháza 

888 0324396 Kiskunmajsa 

889 0728990 Kisláng 

890 1528477 Kisléta 

891 1930173 Kislőd 

892 1706512 Kismányok 

893 0915477 Kismarja 

894 1333738 Kismaros 

895 1516036 Kisnamény 

896 1012502 Kisnána 

897 1305227 Kisnémedi 

898 1529300 Kispalád 

899 0631024 Kistelek 

900 0512399 Kistokaj 

901 1703869 Kistormás 

902 1625919 Kisújszállás 

903 1509265 Kisvárda 

904 1512672 Kisvarsány 

905 0209548 Kisvaszar 

906 1731185 Kisvejke 

907 0626666 Kiszombor 

908 0328158 Kisszállás 

909 1509751 Kisszekeres 

910 0608253 Klárafalva 

911 1102510 Kocs 

912 1332771 Kocsér 

913 1722433 Kocsola 

914 1507445 Kocsord 

915 1331361 Kóka 

916 0917455 Kokad 

917 1930182 Kolontár 

918 0902167 Komádi 

919 0226408 Komló 

920 0516559 Komlóska 

921 1527146 Komoró 

922 1023995 Kompolt 

923 0532498 Kondó 

924 0410287 Kondoros 

925 0811262 Kóny 

926 0925964 Konyár 

927 0806895 Kópháza 

928 1721184 Koppányszántó 

929 0824633 Koroncó 

930 1327687 Kosd 

931 1324679 Kóspallag 

932 1523728 Kótaj 

933 0528547 Kovácsvágás 

934 0206336 Kozármisleny 

935 1516665 Kölcse 

936 1710463 Kölesd 

937 0217899 Kölked 

938 1014535 Kömlő 

939 1107630 Kömlőd 

940 1523612 Kömörő 

941 0313806 Kömpöc 

942 1813532 Körmend 

943 0526602 Köröm 



37020 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 179. szám

944 1415510 Kőröshegy 

945 0410764 Körösnagyharsány 

946 0412900 Köröstarcsa 

947 1332975 Kőröstetétlen 

948 0931130 Körösszakál 

949 0908943 Körösszegapáti 

950 0730650 Kőszárhegy 

951 1826046 Kőszegpaty 

952 1820109 Kőszegszerdahely 

953 1418148 Kötcse 

954 0406804 Kötegyán 

955 1611235 Kőtelek 

956 1923454 Kővágóörs 

957 1925858 Köveskál 

958 0519576 Krasznokvajda 

959 0734209 Kulcs 

960 0305856 Kunadacs 

961 0416045 Kunágota 

962 0306044 Kunbaja 

963 0307728 Kunbaracs 

964 1605254 Kuncsorba 

965 0329027 Kunfehértó 

966 1622567 Kunhegyes 

967 1623171 Kunmadaras 

968 0331918 Kunpeszér 

969 0331893 Kunszállás 

970 1632504 Kunszentmárton 

971 0328130 Kunszentmiklós 

972 1926541 Kup 

973 1720507 Kurd 

974 0511819 Kurityán 

975 2019479 Kustánszeg 

976 1428857 Kutas 

977 0614410 Kübekháza 

978 1916142 Külsővat 

979 1428291 Lábod 

980 1416258 Lad 

981 0305786 Ladánybene 

982 0707506 Lajoskomárom 

983 0317677 Lajosmizse 

984 0515857 Lak 

985 2033792 Lakhegy 

986 0306202 Lakitelek 

987 1411040 Lakócsa 

988 0233330 Lánycsók 

989 1521290 Laskod 

990 1414863 Látrány 

991 0804376 Lázi 

992 1330809 Leányfalu 

993 1125487 Leányvár 

994 0833668 Lébény 

995 1230395 Legénd 

996 0511660 Legyesbénye 

997 0503531 Léh 

998 1724411 Lengyel 

999 1426675 Lengyeltóti 

1000 2012575 Lenti 

1001 0707269 Lepsény 

1002 1921962 Lesenceistvánd 

1003 1917871 Lesencetomaj 

1004 0905768 Létavértes 

1005 2012122 Letenye 

1006 1322682 Letkés 

1007 1530979 Levelek 

1008 0217604 Liget 

1009 0816221 Lipót 

1010 0222974 Lippó 

1011 1904552 Litér 

1012 1204871 Litke 

1013 1918856 Lókút 

1014 1526091 Lónya 

1015 1309140 Lórév 

1016 0719114 Lovasberény 

1017 2028167 Lovászi 

1018 1905087 Lovászpatona 

1019 0421209 Lőkösháza 

1020 1507995 Lövőpetri 

1021 1220190 Lucfalva 

1022 1202778 Ludányhalászi 

1023 0503902 Mád 

1024 0323357 Madaras 

1025 1729337 Madocsa 

1026 0206813 Mágocs 

1027 1529984 Magosliget 

1028 1516629 Magy 

1029 0727678 Magyaralmás 
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1030 1410427 Magyaratád 

1031 0427906 Magyarbánhegyes 

1032 0225177 Magyarbóly 

1033 0605962 Magyarcsanád 

1034 1226967 Magyargéc 

1035 1926374 Magyargencs 

1036 0205430 Magyarhertelend 

1037 0903683 Magyarhomorog 

1038 0813912 Magyarkeresztúr 

1039 1706017 Magyarkeszi 

1040 1803221 Magyarlak 

1041 0205412 Magyarmecske 

1042 1232407 Magyarnándor 

1043 1817288 Magyarszecsőd 

1044 0222600 Magyarszék 

1045 2013064 Magyarszerdahely 

1046 1310755 Majosháza 

1047 0227863 Majs 

1048 1304394 Makád 

1049 0519600 Makkoshotyka 

1050 1027696 Maklár 

1051 1903610 Malomsok 

1052 0527395 Mályi 

1053 0514915 Mályinka 

1054 1517826 Mándok 

1055 0723490 Mány 

1056 1929294 Marcalgergelyi 

1057 1418500 Marcali 

1058 1922220 Marcaltő 

1059 1122637 Máriahalom 

1060 0812283 Máriakálnok 

1061 0214483 Máriakéménd 

1062 1304570 Márianosztra 

1063 1519655 Máriapócs 

1064 1932212 Márkó 

1065 0806770 Markotabödöge 

1066 0610515 Maroslele 

1067 0625733 Mártély 

1068 1518874 Mátészalka 

1069 0327809 Mátételke 

1070 1019965 Mátraballa 

1071 1014872 Mátraderecske 

1072 1220075 Mátramindszent 

1073 1224332 Mátraszele 

1074 1204330 Mátraszőlős 

1075 1233525 Mátraterenye 

1076 1230100 Mátraverebély 

1077 0716948 Mátyásdomb 

1078 0215051 Matty 

1079 0233756 Máza 

1080 0213444 Mecseknádasd 

1081 0827359 Mecsér 

1082 0420765 Medgyesbodzás 

1083 0430128 Medgyesegyháza 

1084 1730562 Medina 

1085 0521768 Megyaszó 

1086 0423931 Méhkerék 

1087 1529799 Méhtelek 

1088 0316018 Mélykút 

1089 1303692 Mende 

1090 0525618 Méra 

1091 1507463 Mérk 

1092 1423630 Mernye 

1093 1814809 Mersevát 

1094 1630234 Mesterszállás 

1095 1416106 Mesztegnyő 

1096 0513833 Mezőcsát 

1097 1430854 Mezőcsokonya 

1098 0717552 Mezőfalva 

1099 0404206 Mezőgyán 

1100 0411873 Mezőhegyes 

1101 1626286 Mezőhék 

1102 0511323 Mezőkeresztes 

1103 0705689 Mezőkomárom 

1104 0430322 Mezőkovácsháza 

1105 0519433 Mezőkövesd 

1106 1532656 Mezőladány 

1107 1923560 Mezőlak 

1108 0518379 Mezőnagymihály 

1109 0511749 Mezőnyárád 

1110 0812812 Mezőörs 

1111 0931033 Mezőpeterd 

1112 0918847 Mezősas 

1113 1025089 Mezőszemere 

1114 0706576 Mezőszentgyörgy 

1115 0729036 Mezőszilas 
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1116 1031662 Mezőtárkány 

1117 1604260 Mezőtúr 

1118 0503443 Mezőzombor 

1119 2027526 Miháld 

1120 1213222 Mihálygerge 

1121 1904668 Mihályháza 

1122 0821980 Mihályi 

1123 1420905 Mike 

1124 1324466 Mikebuda 

1125 0924217 Mikepércs 

1126 1031282 Mikófalva 

1127 0524253 Mikóháza 

1128 1830599 Mikosszéplak 

1129 1531750 Milota 

1130 0621555 Mindszent 

1131 0216285 Mindszentgodisa 

1132 0330632 Miske 

1133 0530456 Miskolc 

1134 1126930 Mocsa 

1135 1317783 Mogyoród 

1136 1128255 Mogyorósbánya 

1137 1227915 Mohora 

1138 2021014 Molnári 

1139 1803294 Molnaszecsőd 

1140 0507825 Monok 

1141 1310551 Monor 

1142 1334397 Monorierdő 

1143 1924040 Monostorapáti 

1144 0925894 Monostorpályi 

1145 1720701 Mórágy 

1146 0802556 Mórichida 

1147 1431343 Mosdós 

1148 0833677 Mosonszentmiklós 

1149 0229540 Mozsgó 

1150 1713620 Mucsfa 

1151 1707029 Mucsi 

1152 0521546 Múcsony 

1153 0502158 Muhi 

1154 2025210 Murakeresztúr 

1155 2033987 Muraszemenye 

1156 0411989 Murony 

1157 1519211 Nábrád 

1158 0727599 Nadap 

1159 1806716 Nádasd 

1160 0713903 Nádasdladány 

1161 0928103 Nádudvar 

1162 1415909 Nágocs 

1163 1923551 Nagyacsád 

1164 1927979 Nagyalásony 

1165 1504710 Nagyar 

1166 1417941 Nagyatád 

1167 0802361 Nagybajcs 

1168 1421652 Nagybajom 

1169 0426028 Nagybánhegyes 

1170 0325955 Nagybaracska 

1171 0529188 Nagybarca 

1172 1216391 Nagybárkány 

1173 1429063 Nagyberény 

1174 1421449 Nagyberki 

1175 1314775 Nagybörzsöny 

1176 0802495 Nagycenk 

1177 0505582 Nagycsécs 

1178 1522743 Nagycserkesz 

1179 1910001 Nagydém 

1180 1521485 Nagydobos 

1181 0233899 Nagydobsza 

1182 1718388 Nagydorog 

1183 1506488 Nagyecsed 

1184 0620914 Nagyér 

1185 1923180 Nagyesztergár 

1186 1026879 Nagyfüged 

1187 1908262 Nagygyimót 

1188 1527155 Nagyhalász 

1189 0202653 Nagyharsány 

1190 1621689 Nagyiván 

1191 1524785 Nagykálló 

1192 0404242 Nagykamarás 

1193 2020589 Nagykapornak 

1194 0707001 Nagykarácsony 

1195 1313435 Nagykáta 

1196 0908907 Nagykereki 

1197 0526505 Nagykinizs 

1198 1727182 Nagykónyi 

1199 1432805 Nagykorpád 

1200 1309991 Nagykovácsi 

1201 0210940 Nagykozár 
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1202 1024943 Nagykökényes 

1203 1615574 Nagykörű 

1204 2022178 Nagykutas 

1205 0612779 Nagylak 

1206 1221102 Nagylóc 

1207 0732364 Nagylók 

1208 0832939 Nagylózs 

1209 0617233 Nagymágocs 

1210 1714030 Nagymányok 

1211 1331732 Nagymaros 

1212 0214650 Nagynyárád 

1213 1223986 Nagyoroszi 

1214 0219877 Nagypall 

1215 0227164 Nagypeterd 

1216 0906309 Nagyrábé 

1217 2014979 Nagyrécse 

1218 1031486 Nagyréde 

1219 1606318 Nagyrév 

1220 0533181 Nagyrozvágy 

1221 1127076 Nagysáp 

1222 1826143 Nagysimonyi 

1223 1425520 Nagyszakácsi 

1224 1706761 Nagyszékely 

1225 1527988 Nagyszekeres 

1226 0408244 Nagyszénás 

1227 0833543 Nagyszentjános 

1228 1713709 Nagyszokoly 

1229 1027605 Nagytálya 

1230 1323409 Nagytarcsa 

1231 1925201 Nagytevel 

1232 0629179 Nagytőke 

1233 1010418 Nagyút 

1234 1533783 Nagyvarsány 

1235 1919196 Nagyvázsony 

1236 0723588 Nagyveleg 

1237 0726134 Nagyvenyim 

1238 1028282 Nagyvisnyó 

1239 1702796 Nak 

1240 1508420 Napkor 

1241 1817367 Nárai 

1242 1120163 Naszály 

1243 0528033 Nekézseny 

1244 2006169 Nemesapáti 

1245 1824509 Nemesbőd 

1246 2032948 Nemesbük 

1247 1407913 Nemesdéd 

1248 1905652 Nemesgörzsöny 

1249 1902787 Nemesgulács 

1250 1905555 Nemeshany 

1251 0332540 Nemesnádudvar 

1252 1417561 Nemesvid 

1253 1921759 Nemesszalók 

1254 1715006 Németkér 

1255 1227580 Nemti 

1256 1209797 Nézsa 

1257 1410959 Nikla 

1258 1204358 Nógrád 

1259 1232300 Nógrádkövesd 

1260 1229832 Nógrádmarcal 

1261 1212131 Nógrádmegyer 

1262 1208387 Nógrádsáp 

1263 1219497 Nógrádsipek 

1264 1227340 Nógrádszakál 

1265 1914757 Noszlop 

1266 1018810 Noszvaj 

1267 2003355 Nova 

1268 1029276 Novaj 

1269 0527191 Novajidrány 

1270 1229425 Nőtincs 

1271 1929009 Nyárád 

1272 1323038 Nyáregyháza 

1273 0323056 Nyárlőrinc 

1274 1320066 Nyársapát 

1275 0512885 Nyékládháza 

1276 0932294 Nyírábrány 

1277 0914003 Nyíracsád 

1278 1924004 Nyirád 

1279 0906187 Nyíradony 

1280 1515802 Nyírbéltek 

1281 1531158 Nyírbogát 

1282 1528802 Nyírbogdány 

1283 1507904 Nyírcsaholy 

1284 1525973 Nyírcsászári 

1285 1505041 Nyírderzs 

1286 1528440 Nyírgelse 

1287 1509238 Nyírgyulaj 
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1288 1514696 Nyíribrony 

1289 1531477 Nyírjákó 

1290 1518290 Nyírkarász 

1291 1532452 Nyírkáta 

1292 1525928 Nyírkércs 

1293 1511095 Nyírlövő 

1294 1511271 Nyírlugos 

1295 1512274 Nyírmada 

1296 0932382 Nyírmártonfalva 

1297 1523269 Nyírmeggyes 

1298 1526365 Nyírmihálydi 

1299 1510807 Nyírparasznya 

1300 1533145 Nyírpazony 

1301 1503878 Nyírpilis 

1302 1528060 Nyírtass 

1303 1513550 Nyírtelek 

1304 1509256 Nyírtét 

1305 1512098 Nyírtura 

1306 1516522 Nyírvasvári 

1307 0504215 Nyomár 

1308 1822318 Nyőgér 

1309 0812955 Nyúl 

1310 0734306 Óbarok 

1311 1304075 Ócsa 

1312 0219646 Ófalu 

1313 1522284 Ófehértó 

1314 2027775 Óhíd 

1315 0419257 Okány 

1316 1819743 Olaszfa 

1317 1926514 Olaszfalu 

1318 0531778 Olaszliszka 

1319 1511129 Olcsva 

1320 0221704 Old 

1321 0522558 Onga 

1322 0522628 Ónod 

1323 1527924 Ópályi 

1324 0612797 Ópusztaszer 

1325 1416823 Ordacsehi 

1326 0316276 Ordas 

1327 0211730 Orfű 

1328 0316939 Orgovány 

1329 0534069 Ormosbánya 

1330 0423065 Orosháza 

1331 2025052 Orosztony 

1332 0815121 Osli 

1333 1832629 Ostffyasszonyfa 

1334 1027216 Ostoros 

1335 1807667 Oszkó 

1336 0502866 Oszlár 

1337 1419770 Osztopán 

1338 0514492 Ózd 

1339 1705661 Ozora 

1340 1708961 Őcsény 

1341 1628006 Öcsöd 

1342 1531769 Ököritófülpös 

1343 1812043 Ölbő 

1344 1526550 Ömböly 

1345 1509025 Őr 

1346 1308545 Őrbottyán 

1347 0308679 Öregcsertő 

1348 1407056 Öreglak 

1349 1203249 Őrhalom 

1350 1810630 Őriszentpéter 

1351 1305281 Örkény 

1352 1629382 Örményes 

1353 1414012 Őrtilos 

1354 1219318 Ősagárd 

1355 1924068 Ősi 

1356 1925450 Öskü 

1357 0802635 Öttevény 

1358 0631079 Öttömös 

1359 1432115 Ötvöskónyi 

1360 0515893 Pácin 

1361 2031741 Pacsa 

1362 1807162 Pácsony 

1363 0318670 Páhi 

1364 2029160 Páka 

1365 2024271 Pakod 

1366 0725751 Pákozd 

1367 1709371 Pálfa 

1368 0512362 Pálháza 

1369 0819637 Páli 

1370 1434041 Pálmajor 

1371 0302705 Pálmonostora 

1372 1034324 Pálosvörösmart 

1373 0210135 Palotabozsok 
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1374 1205883 Palotás 

1375 1322248 Pánd 

1376 1823108 Pankasz 

1377 0824305 Pannonhalma 

1378 1529559 Panyola 

1379 1527748 Pap 

1380 1911855 Pápakovácsi 

1381 1921607 Pápasalamon 

1382 1931255 Pápateszér 

1383 1907348 Papkeszi 

1384 1532577 Papos 

1385 1007436 Parád 

1386 0526745 Parasznya 

1387 1709618 Pári 

1388 1531972 Paszab 

1389 1207409 Pásztó 

1390 1207199 Patak 

1391 0728848 Pátka 

1392 1512186 Pátroha 

1393 1233880 Patvarc 

1394 1523685 Pátyod 

1395 0721786 Pázmánd 

1396 0812715 Pázmándfalu 

1397 1304057 Pécel 

1398 1814988 Pecöl 

1399 1922451 Pécsely 

1400 0210825 Pécsvárad 

1401 0216115 Pellérd 

1402 1019567 Pély 

1403 1318689 Penc 

1404 1517084 Penészlek 

1405 1532692 Penyige 

1406 0815529 Pér 

1407 1328185 Perbál 

1408 0524420 Pere 

1409 1813684 Perenye 

1410 1808882 Peresznye 

1411 0823773 Pereszteg 

1412 0719354 Perkáta 

1413 0533419 Perkupa 

1414 1321847 Péteri 

1415 1012070 Pétervására 

1416 1517224 Petneháza 

1417 1033686 Petőfibánya 

1418 0315431 Petőfiszállás 

1419 1211590 Piliny 

1420 1309821 Pilis 

1421 1307144 Piliscsaba 

1422 1121874 Piliscsév 

1423 1334148 Pilisjászfalu 

1424 1114669 Pilismarót 

1425 1305290 Pilisszántó 

1426 1318731 Pilisszentkereszt 

1427 1308457 Pilisszentlászló 

1428 1719585 Pincehely 

1429 1503391 Piricse 

1430 0315398 Pirtó 

1431 0606284 Pitvaros 

1432 0911837 Pocsaj 

1433 1304905 Pócsmegyer 

1434 1511244 Pócspetri 

1435 0217242 Pogány 

1436 1427553 Pogányszentpéter 

1437 2021050 Pókaszepetk 

1438 0923117 Polgár 

1439 0717525 Polgárdi 

1440 1306372 Pomáz 

1441 1517215 Porcsalma 

1442 1820367 Pornóapáti 

1443 1022196 Poroszló 

1444 1411828 Porrog 

1445 1923515 Porva 

1446 2009867 Pölöske 

1447 1733570 Pörböly 

1448 0521272 Prügy 

1449 1513860 Pusztadobos 

1450 0405397 Pusztaföldvár 

1451 1719938 Pusztahencse 

1452 1419026 Pusztakovácsi 

1453 2006530 Pusztamagyaród 

1454 0606354 Pusztamérges 

1455 1615246 Pusztamonostor 

1456 0729018 Pusztaszabolcs 

1457 2026639 Pusztaszentlászló 

1458 0628592 Pusztaszer 

1459 1323083 Pusztavacs 
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1460 0717774 Pusztavám 

1461 1315583 Pusztazámor 

1462 0527410 Putnok 

1463 0812964 Püski 

1464 1321388 Püspökhatvan 

1465 0910162 Püspökladány 

1466 1807278 Püspökmolnári 

1467 1304303 Püspökszilágy 

1468 0804792 Rábacsanak 

1469 0833701 Rábacsécsény 

1470 1826736 Rábagyarmat 

1471 1803197 Rábahídvég 

1472 0814793 Rábakecöl 

1473 0825335 Rábapatona 

1474 1826073 Rábapaty 

1475 0824721 Rábapordány 

1476 0815273 Rábaszentandrás 

1477 0833710 Rábaszentmihály 

1478 0815422 Rábatamási 

1479 0702015 Ráckeresztúr 

1480 1317260 Ráckeve 

1481 1302370 Rád 

1482 0506053 Ragály 

1483 0826587 Rajka 

1484 0529717 Rakaca 

1485 0516133 Rakacaszend 

1486 1514739 Rakamaz 

1487 1234360 Rákóczibánya 

1488 1614207 Rákóczifalva 

1489 1612423 Rákócziújfalu 

1490 1531857 Ramocsaháza 

1491 0531909 Rásonysápberencs 

1492 0512469 Rátka 

1493 0821801 Ravazd 

1494 1009609 Recsk 

1495 1130012 Réde 

1496 2031592 Rédics 

1497 1715459 Regöly 

1498 0326310 Rém 

1499 0531884 Répáshuta 

1500 0807746 Répcevis 

1501 0833969 Rétalap 

1502 1521573 Rétközberencs 

1503 1905625 Révfülöp 

1504 0509317 Révleányvár 

1505 2023898 Rezi 

1506 0519220 Ricse 

1507 1228884 Rimóc 

1508 1405078 Rinyabesenyő 

1509 1426754 Rinyaszentkirály 

1510 1420622 Rinyaújlak 

1511 1524581 Rohod 

1512 1212195 Romhány 

1513 0224855 Romonya 

1514 0204516 Rózsafa 

1515 1517428 Rozsály 

1516 1027650 Rózsaszentmárton 

1517 0811068 Röjtökmuzsaj 

1518 1826806 Rönök 

1519 0613161 Röszke 

1520 0523029 Rudabánya 

1521 0534120 Rudolftelep 

1522 1810597 Rum 

1523 0603966 Ruzsa 

1524 1212520 Ságújfalu 

1525 1414942 Ságvár 

1526 0527331 Sajóecseg 

1527 0503081 Sajóhídvég 

1528 0503212 Sajóivánka 

1529 0514313 Sajókaza 

1530 0526949 Sajókeresztúr 

1531 0527173 Sajólád 

1532 0522479 Sajólászlófalva 

1533 0511332 Sajónémeti 

1534 0508129 Sajóörös 

1535 0518537 Sajópálfala 

1536 0516638 Sajópetri 

1537 0523782 Sajópüspöki 

1538 0508970 Sajósenye 

1539 0516054 Sajószentpéter 

1540 0520738 Sajóvámos 

1541 0527757 Sajóvelezd 

1542 1225788 Salgótarján 

1543 2027720 Salomvár 

1544 0504729 Sály 

1545 1224572 Sámsonháza 
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1546 0631705 Sándorfalva 

1547 0926116 Sáp 

1548 0925007 Sáránd 

1549 0723694 Sárbogárd 

1550 0702723 Sáregres 

1551 2008101 Sárhida 

1552 1126903 Sárisáp 

1553 0425168 Sarkadkeresztúr 

1554 0731802 Sárkeresztes 

1555 0725344 Sárkeresztúr 

1556 2014906 Sármellék 

1557 0725140 Sárosd 

1558 0527474 Sárospatak 

1559 1704747 Sárpilis 

1560 0923940 Sárrétudvari 

1561 0830021 Sarród 

1562 0731538 Sárszentágota 

1563 1720817 Sárszentlőrinc 

1564 0711776 Sárszentmihály 

1565 1007180 Sarud 

1566 0232160 Sásd 

1567 0502875 Sáta 

1568 0505120 Sátoraljaújhely 

1569 0233482 Sátorhely 

1570 1402051 Sávoly 

1571 1427368 Segesd 

1572 0525380 Selyeb 

1573 0228741 Sellye 

1574 1504491 Sényő 

1575 0720206 Seregélyes 

1576 0532531 Serényfalva 

1577 0205519 Siklós 

1578 0208800 Siklósnagyfalu 

1579 1432780 Simonfa 

1580 1720783 Simontornya 

1581 1725645 Sióagárd 

1582 1008527 Sirok 

1583 1830748 Sitke 

1584 0812627 Sokorópátka 

1585 0329115 Solt 

1586 0318218 Soltszentimre 

1587 0319983 Soltvadkert 

1588 0223472 Somberek 

1589 1925779 Somlószőlős 

1590 1926569 Somlóvásárhely 

1591 1413824 Somodor 

1592 0223807 Somogyapáti 

1593 1431219 Somogyaszaló 

1594 1418078 Somogyfajsz 

1595 1420330 Somogygeszti 

1596 0229142 Somogyhárságy 

1597 1428963 Somogyjád 

1598 1412876 Somogymeggyes 

1599 1415626 Somogysámson 

1600 1428723 Somogysárd 

1601 1406600 Somogyszentpál 

1602 1403416 Somogyszil 

1603 1418546 Somogyszob 

1604 1404853 Somogyudvarhely 

1605 1421856 Somogyvámos 

1606 1419442 Somogyvár 

1607 1201526 Somoskőújfalu 

1608 1523889 Sonkád 

1609 0733321 Soponya 

1610 1807171 Sorkifalud 

1611 1829692 Sorokpolány 

1612 1214881 Sóshartyán 

1613 1306840 Sóskút 

1614 0513268 Sóstófalva 

1615 1822983 Sótony 

1616 2019080 Söjtör 

1617 1824800 Söpte 

1618 0702893 Söréd 

1619 0714951 Sukoró 

1620 1131990 Súr 

1621 2002404 Surd 

1622 0321245 Sükösd 

1623 1321713 Sülysáp 

1624 1925593 Sümeg 

1625 2021397 Sümegcsehi 

1626 1905388 Sümegprága 

1627 1108688 Süttő 

1628 0728705 Szabadbattyán 

1629 0718740 Szabadhídvég 

1630 0431325 Szabadkígyós 

1631 0325061 Szabadszállás 

1632 0215079 Szabadszentkirály 

1633 1428574 Szabás 
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1634 1519169 Szabolcs 

1635 1522053 Szabolcsbáka 

1636 1503586 Szabolcsveresmart 

1637 0208475 Szajk 

1638 1016063 Szajla 

1639 1605874 Szajol 

1640 0503805 Szakáld 

1641 1704464 Szakály 

1642 1710083 Szakcs 

1643 0319530 Szakmár 

1644 1504774 Szakoly 

1645 1820932 Szakonyfalu 

1646 1133516 Szákszend 

1647 0222257 Szalánta 

1648 0531015 Szalaszend 

1649 1714711 Szálka 

1650 0319947 Szalkszentmárton 

1651 0516753 Szalonna 

1652 1518005 Szamosangyalos 

1653 1522017 Szamosbecs 

1654 1510436 Szamossályi 

1655 1513046 Szamosszeg 

1656 1213754 Szanda 

1657 0311794 Szank 

1658 0808536 Szany 

1659 1916489 Szápár 

1660 0719549 Szár 

1661 0815714 Szárföld 

1662 1133491 Szárliget 

1663 1210199 Szarvasgede 

1664 1605777 Szászberek 

1665 0233765 Szászvár 

1666 1531237 Szatmárcseke 

1667 0612007 Szatymaz 

1668 0231060 Szava 

1669 1206628 Szécsény 

1670 1233011 Szécsényfelfalu 

1671 0205607 Szederkény 

1672 1716814 Szedres 

1673 0533817 Szegi 

1674 0531510 Szegilong 

1675 0632489 Szegvár 

1676 1531088 Székely 

1677 0216771 Székelyszabar 

1678 0612265 Székkutas 

1679 1722761 Szekszárd 

1680 1833172 Szeleste 

1681 1620428 Szelevény 

1682 0509830 Szemere 

1683 1204507 Szendehely 

1684 0508077 Szendrő 

1685 0527456 Szendrőlád 

1686 1415103 Szenna 

1687 1411509 Szenta 

1688 1903568 Szentantalfa 

1689 1425706 Szentbalázs 

1690 0232009 Szentdénes 

1691 1209043 Szente 

1692 0233613 Szentegát 

1693 0614456 Szentes 

1694 1907922 Szentgál 

1695 1412973 Szentgáloskér 

1696 2018652 Szentgyörgyvölgy 

1697 0522169 Szentistván 

1698 0321120 Szentkirály 

1699 1916267 Szentkirályszabadja 

1700 0216355 Szentlászló 

1701 0215866 Szentlőrinc 

1702 1328653 Szentmártonkáta 

1703 1821254 Szentpéterfa 

1704 0919099 Szentpéterszeg 

1705 2011165 Szentpéterúr 

1706 2007700 Szepetnek 

1707 0803887 Szerecseny 

1708 0328820 Szeremle 

1709 0530739 Szerencs 

1710 0933437 Szerep 

1711 1326259 Szigetbecse 

1712 1307870 Szigetcsép 

1713 1313277 Szigethalom 

1714 1326213 Szigetmonostor 

1715 1315185 Szigetszentmárton 

1716 1322114 Szigetújfalu 

1717 0226578 Szigetvár 

1718 1924891 Szigliget 

1719 1011013 Szihalom 

1720 0521351 Szikszó 

1721 0819266 Szil 

1722 1207959 Szilaspogony 

1723 0803364 Szilsárkány 
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1724 1005643 Szilvásvárad 

1725 0520871 Szin 

1726 1221634 Szirák 

1727 0509496 Szirmabesenyő 

1728 1324916 Szob 

1729 1306947 Szokolya 

1730 1803009 Szombathely 

1731 1122619 Szomód 

1732 0518892 Szomolya 

1733 1121421 Szomor 

1734 1312690 Sződ 

1735 1328866 Sződliget 

1736 0516179 Szögliget 

1737 1411101 Szőlősgyörök 

1738 1013523 Szúcs 

1739 1228194 Szuha 

1740 0511110 Szuhakálló 

1741 0524606 Szuhogy 

1742 1410986 Szulok 

1743 1219044 Szurdokpüspöki 

1744 1009982 Szűcsi 

1745 1408590 Tab 

1746 0714465 Tabajd 

1747 0325432 Tabdi 

1748 1308332 Táborfalva 

1749 0729267 Tác 

1750 1331963 Tahitótfalu 

1751 1913125 Takácsi 

1752 1330720 Taksony 

1753 0503708 Taktabáj 

1754 0518245 Taktaharkány 

1755 0528787 Taktakenéz 

1756 0503133 Taktaszada 

1757 1917321 Taliándörögd 

1758 0512210 Tállya 

1759 1724563 Tamási 

1760 0814261 Táp 

1761 1315015 Tápióbicske 

1762 1317303 Tápiógyörgye 

1763 1309405 Tápióság 

1764 1331796 Tápiószecső 

1765 1314146 Tápiószele 

1766 1314571 Tápiószentmárton 

1767 1302769 Tápiószőlős 

1768 1832045 Táplánszentkereszt 

1769 1424615 Tapsony 

1770 0821971 Tápszentmiklós 

1771 1232896 Tar 

1772 1416735 Tarany 

1773 0521740 Tarcal 

1774 0508165 Tard 

1775 0514784 Tardona 

1776 1130225 Tardos 

1777 0433075 Tarhos 

1778 1118935 Tarján 

1779 0833914 Tarjánpuszta 

1780 1120987 Tárkány 

1781 1032966 Tarnabod 

1782 1013240 Tarnalelesz 

1783 1023348 Tarnaméra 

1784 1014128 Tarnaörs 

1785 1016160 Tarnaszentmiklós 

1786 1017163 Tarnazsadány 

1787 1304154 Tárnok 

1788 1504312 Tarpa 

1789 1413693 Táska 

1790 0320525 Tass 

1791 1404932 Taszár 

1792 1108758 Tát 

1793 0314544 Tataháza 

1794 1327386 Tatárszentgyörgy 

1795 0324998 Tázlár 

1796 0923214 Téglás 

1797 1829568 Telekes 

1798 0412681 Telekgerendás 

1799 0513763 Telkibánya 

1800 1706901 Tengelic 

1801 1432416 Tengőd 

1802 1014076 Tenk 

1803 0811457 Tényő 

1804 0931042 Tépe 

1805 1533358 Terem 

1806 1204844 Terény 

1807 1224174 Tereske 

1808 1920570 Tés 

1809 2008828 Teskánd 

1810 0819035 Tét 

1811 0919691 Tetétlen 

1812 1731459 Tevel 

1813 0530447 Tibolddaróc 
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1814 1508952 Tiborszállás 

1815 1930465 Tihany 

1816 1524475 Timár 

1817 1307108 Tinnye 

1818 1509423 Tiszaadony 

1819 0324545 Tiszaalpár 

1820 0502291 Tiszabábolna 

1821 1517817 Tiszabecs 

1822 1503850 Tiszabercel 

1823 1520172 Tiszabezdéd 

1824 1610773 Tiszabő 

1825 1622770 Tiszabura 

1826 0915644 Tiszacsege 

1827 0529133 Tiszacsermely 

1828 1506433 Tiszadada 

1829 1616230 Tiszaderzs 

1830 1512593 Tiszadob 

1831 0503717 Tiszadorogma 

1832 1509113 Tiszaeszlár 

1833 1613815 Tiszaföldvár 

1834 1629726 Tiszafüred 

1835 1630304 Tiszagyenda 

1836 0930845 Tiszagyulaháza 

1837 1628699 Tiszaigar 

1838 1620446 Tiszainoka 

1839 1629346 Tiszajenő 

1840 1508554 Tiszakanyár 

1841 0513976 Tiszakarád 

1842 1504446 Tiszakerecseny 

1843 0513888 Tiszakeszi 

1844 1508794 Tiszakóród 

1845 1630386 Tiszakürt 

1846 0519381 Tiszaladány 

1847 1523524 Tiszalök 

1848 0528398 Tiszalúc 

1849 1511907 Tiszamogyorós 

1850 1527252 Tiszanagyfalu 

1851 1007083 Tiszanána 

1852 1615787 Tiszaörs 

1853 0508633 Tiszapalkonya 

1854 1603373 Tiszapüspöki 

1855 1510205 Tiszarád 

1856 1620181 Tiszaroff 

1857 1621494 Tiszasas 

1858 1617695 Tiszasüly 

1859 1513541 Tiszaszalka 

1860 1622789 Tiszaszentimre 

1861 1527544 Tiszaszentmárton 

1862 0616966 Tiszasziget 

1863 1607852 Tiszaszőlős 

1864 0530377 Tiszatarján 

1865 1514447 Tiszatelek 

1866 1609627 Tiszatenyő 

1867 0314094 Tiszaug 

1868 1631866 Tiszavárkony 

1869 1507597 Tiszavasvári 

1870 1527261 Tisztaberek 

1871 1321467 Tóalmás 

1872 0518306 Tokaj 

1873 1114155 Tokod 

1874 1134023 Tokodaltáró 

1875 0528051 Tolcsva 

1876 0925876 Told 

1877 1206381 Tolmács 

1878 1725274 Tolna 

1879 1711031 Tolnanémedi 

1880 1609557 Tomajmonostora 

1881 0514890 Tomor 

1882 0328486 Tompa 

1883 0721005 Tordas 

1884 0222424 Tormás 

1885 0518801 Tornanádaska 

1886 2032638 Tornyiszentmiklós 

1887 0529054 Tornyosnémeti 

1888 1516957 Tornyospálca 

1889 1829878 Torony 

1890 1607490 Tószeg 

1891 2016382 Tótszentmárton 

1892 2025113 Tótszerdahely 

1893 1902714 Tótvázsony 

1894 1324527 Tök 

1895 1329823 Tököl 

1896 0816674 Töltéstava 

1897 0625900 Tömörkény 

1898 1420093 Törökkoppány 

1899 1322008 Törtel 

1900 0204136 Töttös 

1901 1513213 Tunyogmatolcs 

1902 1309593 Tura 

1903 1513602 Túristvándi 
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1904 1628228 Túrkeve 

1905 1509919 Tuzsér 

1906 2012609 Türje 

1907 1904631 Tüskevár 

1908 1531398 Tyukod 

1909 1721360 Udvari 

1910 1924767 Ugod 

1911 0512487 Újcsanálos 

1912 1533659 Újdombrád 

1913 1526611 Újfehértó 

1914 0923393 Újiráz 

1915 1720561 Újireg 

1916 1510117 Újkenéz 

1917 0819673 Újkér 

1918 0402352 Újkígyós 

1919 1319682 Újlengyel 

1920 0920419 Újléta 

1921 0206062 Újpetre 

1922 0831839 Újrónafő 

1923 1615291 Újszász 

1924 0614924 Újszentiván 

1925 0932568 Újszentmargita 

1926 1317808 Újszilvás 

1927 0911925 Újtikos 

1928 2032197 Újudvar 

1929 1923010 Ukk 

1930 1127632 Úny 

1931 1528981 Ura 

1932 0717622 Úrhida 

1933 1328644 Úri 

1934 1920853 Úrkút 

1935 0316294 Uszód 

1936 0621412 Üllés 

1937 1305917 Vácduka 

1938 1330331 Vácegres 

1939 1319886 Váchartyán 

1940 1305698 Váckisújfalu 

1941 1317668 Vácrátót 

1942 1309104 Vácszentlászló 

1943 0507223 Vadna 

1944 0802237 Vág 

1945 1518591 Vaja 

1946 0530003 Vajdácska 

1947 0228538 Vajszló 

1948 0702459 Vajta 

1949 0705829 Vál 

1950 1317598 Valkó 

1951 1506938 Vállaj 

1952 1527322 Vámosatya 

1953 1014580 Vámosgyörk 

1954 1310737 Vámosmikola 

1955 1508934 Vámosoroszi 

1956 0908989 Vámospércs 

1957 0515149 Vámosújfalu 

1958 0812405 Vámosszabadi 

1959 0916762 Váncsod 

1960 1230915 Vanyarc 

1961 1921777 Vanyola 

1962 1732850 Váralja 

1963 1409274 Varászló 

1964 1027012 Váraszó 

1965 0818412 Várbalog 

1966 0521810 Varbó 

1967 1709414 Várdomb 

1968 1117251 Várgesztes 

1969 1907065 Városlőd 

1970 1911439 Várpalota 

1971 1706637 Varsád 

1972 1229498 Varsány 

1973 2014182 Várvölgy 

1974 1322585 Vasad 

1975 0202264 Vásárosdombó 

1976 1518324 Vásárosnamény 

1977 0328343 Vaskút 

1978 1527100 Vasmegyer 

1979 1825982 Vassurány 

1980 1804695 Vasvár 

1981 1926648 Vaszar 

1982 1829373 Vasszécseny 

1983 1802246 Vát 

1984 1005759 Vécs 

1985 0431228 Végegyháza 

1986 1826000 Velem 

1987 0725016 Velence 

1988 1826426 Vép 

1989 0703498 Vereb 

1990 1333729 Verőce 

1991 1024147 Verpelét 

1992 1322488 Verseg 

1993 0219725 Versend 
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1994 0702750 Vértesacsa 

1995 0713897 Vértesboglár 

1996 1132586 Vérteskethely 

1997 1115282 Vértessomló 

1998 1129629 Vértestolna 

1999 1408183 Vése 

2000 0822691 Veszprémvarsány 

2001 0429531 Vésztő 

2002 1621157 Vezseny 

2003 0228024 Villány 

2004 0511581 Vilmány 

2005 1915705 Vilonya 

2006 1419017 Visnye 

2007 0505096 Viss 

2008 1807940 Viszák 

2009 1003513 Visznek 

2010 0825797 Vitnyéd 

2011 1429780 Vízvár 

2012 1210320 Vizslás 

2013 0521087 Vizsoly 

2014 0205892 Vokány 

2015 2012919 Vonyarcvashegy 

2016 1803142 Vönöck 

2017 1221661 Zabar 

2018 0503063 Zádorfalva 

2019 1614836 Zagyvarékas 

2020 1021722 Zagyvaszántó 

2021 1516203 Záhony 

2022 1506275 Zajta 

2023 1414623 Zákány 

2024 1434403 Zákányfalu 

2025 0605546 Zákányszék 

2026 2017400 Zalaapáti 

2027 2007579 Zalabaksa 

2028 2024280 Zalabér 

2029 2004002 Zalacsány 

2030 2002486 Zalacséb 

2031 1929993 Zalaerdőd 

2032 1927207 Zalagyömörő 

2033 1912654 Zalahaláp 

2034 2012496 Zalaistvánd 

2035 2010348 Zalakomár 

2036 2030313 Zalalövő 

2037 2022947 Zalaszabar 

2038 2033288 Zalaszántó 

2039 2018564 Zalaszentbalázs 

2040 2032522 Zalaszentgrót 

2041 2033136 Zalaszentgyörgy 

2042 2002608 Zalaszentiván 

2043 2018096 Zalaszentjakab 

2044 2007232 Zalaszentlászló 

2045 2018449 Zalaszentmihály 

2046 0225122 Zaláta 

2047 2029683 Zalatárnok 

2048 2013736 Zalavár 

2049 1406008 Zamárdi 

2050 0730243 Zámoly 

2051 1920826 Zánka 

2052 1714304 Závod 

2053 1314960 Zebegény 

2054 0531608 Zemplénagárd 

2055 0215848 Zengővárkony 

2056 0734263 Zichyújfalu 

2057 1433057 Zics 

2058 0519275 Ziliz 

2059 1427614 Zimány 

2060 1926499 Zirc 

2061 1721625 Zomba 

2062 0519105 Zubogy 

2063 0406257 Zsadány 

2064 0904817 Zsáka 

2065 1325034 Zsámbék 

2066 1322035 Zsámbok 

2067 0804622 Zsira 

2068 0617765 Zsombó 

2069 1513037 Zsurk 
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A 
Sorszám 

B 
KSH 

C 
Önkormányzat 

1 0811882 Abda 

2 1327872 Abony 

3 1906673 Ajka 

4 1310108 Áporka 

5 0303522 Baja 

6 1921175 Balatonfüred 

7 1902219 Balatonfűzfő 

8 0409760 Békés 

9 1323463 Budakalász 

10 1312052 Budakeszi 

11 1332027 Bugyi 

12 1827094 Celldömölk 

13 1309247 Dabas 

14 0915130 Debrecen 

15 1324013 Diósd 

16 1731501 Dunaföldvár 

17 1318616 Dunakeszi 

18 1020491 Eger 

19 1330988 Érd 

20 1323649 Göd 

21 1325627 Gyál 

22 0433455 Gyomaendrőd 

23 1329735 Gyömrő 

24 0905175 Hajdúszoboszló 

25 0608314 Hódmezővásárhely 

26 1927818 Homokbödöge 

27 1307807 Isaszeg 

28 0732018 Iszkaszentgyörgy 

29 0829221 Jánossomorja 

30 0828334 Kapuvár 

31 1228389 Kazár 

32 0506691 Kazincbarcika 

33 0326684 Kecskemét 

34 2018421 Keszthely 

35 0332434 Kiskunhalas 

36 1310816 Kiskunlacháza 

37 1329850 Kisoroszi 

38 1334157 Kistarcsa 

39 1816832 Kőszeg 

40 0215538 Kővágószőlős 

41 1115255 Lábatlan 

42 0819239 Levél 

43 1030401 Lőrinci 

44 1015796 Ludas 

45 1310922 Maglód 

46 0607357 Makó 

47 0704659 Martonvásár 

48 1219372 Mátranovák 

49 1029045 Mátraszentimre 

50 0419628 Mezőberény 

51 0223959 Mohács 

52 0604349 Mórahalom 

53 0804783 Mosonmagyaróvár 

54 1319716 Nagykőrös 

55 1133826 Neszmély 

56 1514845 Nyírbátor 

57 0218555 Olasz 

58 1931945 Pápa 

59 0219415 Pécs 

60 1314340 Pilisvörösvár 

61 0530340 Sajószöged 

62 0428565 Sarkad 

63 0808518 Sopron 

64 1321458 Szada 

65 0423870 Szarvas 

66 0633367 Szeged 

67 0421883 Szeghalom 

68 1315440 Szentendre 

69 1307542 Szentlőrinckáta 

70 1218786 Szügy 

71 1929434 Tapolca 

72 1120127 Tata 

73 1118157 Tatabánya 

74 0330623 Tiszakécske 

75 0416434 Tótkomlós 

76 1627313 Törökszentmiklós 

77 1821537 Uraiújfalu 

78 1312894 Üllő 

79 1311934 Üröm 

80 0220279 Véménd 

81 1131264 Vértesszőlős 

82 0804589 Veszkény 

  



8. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
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A 
Sorszám 

B 
KSH 

C 
Önkormányzat 

1 0634245 Algyő 

2 1132346 Almásfüzitő 

3 1323199 Alsónémedi 

4 1119363 Bábolna 

5 1903072 Balatoncsicsó 

6 1728909 Bátaapáti 

7 0415200 Békéscsaba 

8 1528246 Beregdaróc 

9 0231927 Beremend 

10 0534290 Berente 

11 1308891 Biatorbágy 

12 0233154 Bóly 

13 0505306 Bőcs 

14 1303407 Budajenő 

15 1323278 Budaörs 

16 0113578 Budapest 

17 1802431 Bük 

18 0513596 Bükkábrány 

19 2006132 Csapi 

20 0425502 Csárdaszállás 

21 1322804 Csömör 

22 1009201 Detk 

23 1110490 Dorog 

24 1309584 Dunaharaszti 

25 0827739 Dunakiliti 

26 0703115 Dunaújváros 

27 1320534 Dunavarsány 

28 0723603 Ercsi 

29 1125131 Esztergom 

30 0815343 Fertőszentmiklós 

31 0831440 Fertőszéplak 

32 1332610 Fót 

33 1332559 Gödöllő 

34 1106521 Gyermely 

35 0825584 Győr 

36 1011411 Halmajugra 

37 1022309 Hatvan 

38 0502282 Hejőkürt 

39 1333552 Herceghalom 

40 2003814 Hévíz 

41 1618209 Jászberény 

42 1623339 Jászfényszaru 

43 0412177 Kardoskút 

44 1105449 Komárom 

45 1130553 Környe 

46 0411615 Körösladány 

47 0831626 Kunsziget 

48 0831194 Lövő 

49 1814021 Lukácsháza 

50 1920437 Magyarpolány 

51 1016540 Markaz 

52 1602626 Martfű 

53 0718485 Mór 

54 0828149 Mosonszolnok 

55 0909478 Nagyhegyes 

56 1122372 Nagyigmánd 

57 2030933 Nagykanizsa 

58 2004455 Nagylengyel 

59 0505245 Nemesbikk 

60 1902194 Nemesvámos 

61 1115352 Nyergesújfalu 

62 1517206 Nyíregyháza 

63 1130766 Oroszlány 

64 0427438 Örménykút 

65 1704862 Paks 

66 1315024 Páty 

67 1934254 Pétfürdő 

68 0822831 Petőháza 

69 1329601 Pilisborosjenő 

70 1311396 Pilisszentiván 

71 0709900 Rácalmás 

72 1830881 Répcelak 

73 1223825 Rétság 

74 0503504 Sajóbábony 

75 1821306 Sárvár 

76 1417631 Siófok 

77 1307384 Solymár 

78 0829090 Sopronhorpács 

79 0825724 Sopronkövesd 

80 0713259 Szabadegyháza 

81 1317312 Százhalombatta 

82 0714827 Székesfehérvár 
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83 1831583 Szentgotthárd 

84 1328954 Szigetszentmiklós 

85 1627854 Szolnok 

86 1534388 Szorgalmatos 

87 1308280 Telki 

88 0528352 Tiszaújváros 

89 2005342 Tófej 

90 1306859 Törökbálint 

91 1306293 Újhartyán 

92 1324934 Vác 

93 0310667 Városföld 

94 1830702 Vaskeresztes 

95 0530076 Vatta 

96 1326815 Vecsés 

97 1318342 Veresegyház 

98 1911767 Veszprém 

99 1328413 Visegrád 

100 1031246 Visonta 

101 2032054 Zalaegerszeg 

102 2011785 Zalakaros 

103 0315158 Zsana 

 

A vidékfejlesztési miniszter 142/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a szõlõültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtõl
igényelhetõ támogatás feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) borvidéki terv: a szõlõültetvények szerkezetátalakításának és -átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely

elõírja azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minõségû termés biztosítható;

b) egyéni terv: a szerkezetátalakítási támogatás igénybevételéhez a kérelmezõ által az egyéni terv benyújtását

megelõzõ borpiaci évben, illetve az azt követõ legfeljebb négy borpiaci évben megvalósított, valamint

megvalósítandó tevékenységek összesítése;

c) ellenõrzésen mért területnagyság: az ültetvény szõlõtõkével beültetett területének fél sortávolsággal minden

irányban megnövelt területe;

d) fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelõzõen termesztett fajta érvényes engedéllyel történõ

cseréje a borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy

klónkeverékének telepítésével;

e) mûvelési mód: komplex fogalom, amely magában foglalja a tõkeformát, a sor- és tõtávolságot, a termelési szint

magasságát és a lombfal magasságát;

f) összefüggõ terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmezõ használatában lévõ, akár több helyrajzi számon

nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület, – kivéve út, csatorna, árok – vagy más

gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg;

g) szakszerûen mûvelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a mûvelési módnak megfelelõ metszést, a vegetációs

idõszaknak megfelelõ növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték;

h) támogatás: a szõlõültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához igényelhetõ pénzösszeg;



i) támogatható területnagyság: a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen, az egyéni terven, a tulajdoni

lap másolaton megjelölt, valamint az ellenõrzésen mért összefüggõ terület nagysága közül a legkisebb, amelynek

el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot;

j) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történõ betelepítése a borvidéki tervben

meghatározott fajta és mûvelési mód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történõ telepítés;

k) ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tõtávolságát, mûvelésmódját, a tõállományt soronként

bemutató nyilvántartás;

l) VINGIS térkép: a szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából nyomtatott A/3-as formátumú,

a kérelemben megjelölt ültetvény pontos térbeli azonosítását biztosító, a terület átlagos lejtésére vonatkozó,

és egyéb kiegészítõ szakadatokkal ellátott térképi dokumentum.

2. A szõlõültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

2. § Szõlõültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának (a továbbiakban: szerkezetátalakítás) az alábbi

tevékenységek minõsülnek

a) fajtaváltás,

b) ültetvény áttelepítése.

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott tevékenységek esetében a beruházással kapcsolatban felmerülõ költségek az Európai

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések

megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi

rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) értelmében konvergenciarégióba, és a nem konvergenciarégióba

tartozó területeken az 1. mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

(2) Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba

a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést

ellentételezõ pénzbeli kompenzációból tevõdik össze.

(2) Az e rendelet alapján az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethetõ támogatási keretösszegrõl

a vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely a keretösszegrõl közleményt tesz közzé.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja az MVH-t, amely a módosított

keretösszegrõl közleményt tesz közzé.

(4) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történõ átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve elsõ

napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(5) Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga a 12 500 euró/ha

összeget ne haladja meg.

4. Borvidéki terv

5. § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a hegyközségi tanács a hegyközségi és a borvidéki rendtartások

elõírásaival összhangban borvidéki tervet készítsen a 3. melléklet szerint.

(2) A borvidéki tervet öt borpiaci évre vonatkozóan kell elkészíteni.

(3) A borvidéki terv tartalmazza

a) a támogatható szõlõfajtákat (kiemelt és egyéb támogatható szõlõfajta kategóriába sorolva);

b) azon termõhelyeket, ahol a szerkezetátalakítás végrehajtható;

c) a szerkezetátalakítás révén kialakítható minimális hektáronkénti tõszámot;

d) a szerkezetátalakítás révén kialakítható minimális és maximális sortávolságot és;

e) a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá

a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM

rendeletben meghatározott azon mûvelési módokat, amelyek a szerkezetátalakítás révén kialakíthatók.
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(4) A borvidéki tervben olyan szõlõfajta szerepelhet, amelyet a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásáról

szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet alapján engedélyezett kategóriába soroltak.

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen a borvidéki tervben szerepelhetnek azok a szõlõfajták is, amelyeket a szõlõtermesztésrõl és

a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 9. pontjának megfelelõen a minõségi bortermelést szolgáló

kísérleti ültetvény létesítésére szánnak.

(6) A szõlõfajták, illetve a mûvelési módok meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az ökológiai,

termesztéstechnológiai feltételeket, amelyek alapján biztosítható a magasabb minõségi követelményeknek való

megfelelés vagy a nagyobb piaci keresletû borászati termék készítése.

(7) A borvidéki terv a 7. § (5)–(6) bekezdésében meghatározottaknál magasabb tõszámot is meghatározhat.

(8) A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb 1 méternél, vagy nem lehet több

3,2 méternél. Ikersoros ültetvény esetén az átlagos sortávolságot kell figyelembe venni.

(9) A kiemelt szõlõfajtaként megjelölhetõ szõlõfajták számát borvidéki bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A borvidéki tervet, illetve annak módosításait a hegyközségi tanács 2013. január 15-ig megküldi a Hegyközségek

Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére véleményezésre.

(2) A HNT a véleményével ellátott borvidéki tervet 2013. január 31-ig átadja a miniszter részére jóváhagyásra.

(3) A miniszter az általa jóváhagyott borvidéki terveket 2013. február 20-ig megküldi az MVH és a HNT részére. A miniszter

által jóvá nem hagyott borvidéki tervek alapján támogatás nem igényelhetõ.

(4) Az MVH a borvidéki terveket a miniszter döntésének közlését követõ 8 napon belül a honlapján közzéteszi.

(5) A borvidéki terv – a jogszabályi változás következtében szükségessé váló módosítás kivételével – legkorábban

2018-ban módosítható.

5. Az egyéni terv

7. § (1) A támogatás igénybevételéhez a borvidéki terv alapján egyéni tervet kell készíteni.

(2) A tevékenység egy borpiaci év alatt történõ végrehajtása magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körû

támrendszer létesítést.

(3) A tevékenység két egymást követõ borpiaci év alatt történõ végrehajtása esetén az elsõ borpiaci évben kell

megvalósítani az ültetést. Az elsõ borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhetõ. A második

borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körû támrendszer létesítést, valamint az elõzõ évben nem megeredt vagy

elpusztult tövek teljes körû pótlását.

(4) E rendelet alapján nem lehet egyéni tervet benyújtani azon összefüggõ terület vonatkozásában, amelyre a korábban

benyújtott egyéni tervet az MVH már jóváhagyta.

(5) A 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan tevékenységre igényelhetõ támogatás, amely

tekintetében a telepítendõ tõszám legalább 3400 tõ/ha.

(6) A 2013/2014 borpiaci évtõl benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan tevékenységre igényelhetõ támogatás, amely

tekintetében a telepítendõ tõszám legalább 3500 tõ/ha.

(7) A 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan területre igényelhetõ támogatás, amelynek

termõhelyi kataszteri pontértéke a 195 pontértéket meghaladja.

(8) A 2013/2014 borpiaci évtõl benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan területre igényelhetõ támogatás, amelynek

termõhelyi kataszteri pontértéke a 200 pontértéket meghaladja.

8. § (1) Egyéni tervet benyújtani a 2012/2013 borpiaci évben 2013. március 1. és március 31. közötti idõszakban lehet.

A benyújtás idõpontjának az egyéni terv postára adásának napja minõsül.

(2) A 2012/2013 borpiaci évben benyújtott és jóváhagyott egyéni tervek alapján 2013-ban a támogatás igénylése

a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008 (XII. 18.)

FVM rendelet alapján történik.

(3) Egyéni tervet benyújtani a 2013/2014 borpiaci évtõl kezdõdõen minden borpiaci év november 2. és november 30.

közötti idõszakban lehet. A benyújtás idõpontjának az egyéni terv postára adásának napja minõsül.

(4) Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely az egyéni tervben

megjelölt terület használója.

(5) Az egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani az MVH részére.

(6) Egyéni tervet kizárólag a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedély birtokában lehet benyújtani.
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(7) Egy benyújtási idõszakban egy kérelmezõ kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

(8) Az egyéni terv fõlapból és betétlapból áll. Egy betétlap olyan összefüggõ területre vonatkozhat, amely tekintetében

megegyezik a tevékenység, a mûvelet, a mûvelet végrehajtásának borpiaci éve, a tevékenység végrehajtására

vonatkozó engedélyen szereplõ szõlõfajta kategóriája, a terület lejtése, a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája,

a szõlõiskola típusa, és eléri a 0,2 ha területnagyságot.

6. Az egyéni terv benyújtásának feltételei

9. § (1) Az egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény

szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza

a) a kérelmezõ azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);

b) a tevékenység megjelölése;

c) a tevékenységgel érintett terület részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó

a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);

d) a tevékenység révén elvégzett, valamint elvégezni tervezett mûveletek megnevezése borpiaci évenként;

e) a terület lejtésének mértéke százalékban kifejezve;

f) a terület termõhelyi kataszteri osztálya;

g) a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája;

h) a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplõ szõlõfajta kategóriája, és

i) a felhasználandó szaporítóanyag tekintetében a szõlõiskola típusa.

(2) Az egyéni tervhez csatolni kell

a) ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejû,

eredeti magánokiratot a 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmezõ jogosult a tevékenységet megvalósítani,

és az ingatlant a mûvelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

b) ha a tevékenység más jogával terhelt ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejû,

eredeti magánokiratot a 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmezõ jogosult a tevékenységet megvalósítani,

és az ingatlant a mûvelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

c) a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolatát;

d) a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termõhelyi kataszteri osztályáról és pontszámáról.

7. A támogatásból történõ kizárás

10. § Nem igényelhetõ támogatás az olyan területre

a) amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását megelõzõ borpiaci év elõtt kezdték meg;

b) amelyre vonatkozóan az egyéni terv benyújtását megelõzõ 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatás

kifizetése történt;

c) amely olyan területen van, amelynek termõhelyi kataszteri pontértéke a 195 pontértéket nem haladja meg és az

egyéni terv a 2012/2013 borpiaci évben kerül benyújtásra;

d) amely olyan területen van, amelynek termõhelyi kataszteri pontértéke a 200 pontértéket nem haladja meg és az

egyéni terv a 2013/2014 borpiaci évtõl kerül benyújtásra;

e) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik;

f) amely nem minõsül az 1. § g) pontja szerinti ültetvénynek;

g) amelyet nem érvényes vagy hatályos engedély alapján telepítettek;

h) amelyet a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély rendelkezéseitõl eltérõen telepítették;

i) amely nem felel meg a borvidéki tervnek;

j) amely kapcsán a 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni tervben megjelölt telepítendõ tõszám 3400 tõ/ha

alatti;

k) amely kapcsán a 2013/2014 borpiaci évben vagy azt követõen benyújtott egyéni tervben megjelölt telepítendõ

tõszám 3500 tõ/ha alatti.
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8. Az egyéni terv elfogadása

11. § (1) Az MVH a 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni terveket a beérkezés sorrendjében 2013. június 30-ig bírálja el.

(2) Az MVH a 2013/2014 borpiaci évtõl kezdõdõen benyújtott egyéni terveket a beérkezés sorrendjében az adott borpiaci

év február 28-ig bírálja el.

(3) Az MVH az egyéni terveket 70 000 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá.

(4) Az MVH a (3) bekezdése szerinti keretösszegen felül benyújtott egyéni tervet elutasítja.

(5) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthetõ fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidõ

nem hosszabbítható meg.

(6) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendõ valamennyi egyéni terv jóváhagyására, úgy az MVH

a következõ sorrend figyelembe vételével hagyja jóvá:

a) az egyéni tervben megjelölt valamennyi terület az I. termõhelyi kataszteri osztályba tartozik;

b) amennyiben kizárólag az I. termõhelyi kataszteri osztályba tartozó területekre vonatkozó egyéni tervekben

szereplõ teljes igény jóváhagyására a (3) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendõ, úgy az általuk benyújtott

egyéni tervek teljessé válásának dátuma;

c) a további kérelmezõk által benyújtott egyéni tervek teljessé válásának dátuma;

d) a (3) bekezdés szerinti keretösszeg kimerülésének napján beérkezett, az egyéni tervben foglalt területnagyság

növekvõ sorrendje.

(7) Az egyéni terv teljessé válásának idõpontja

a) azon egyéni tervek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, az egyéni terv beérkezésének idõpontja,

b) azon egyéni tervek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének idõpontja.

9. Eltérés a jóváhagyott egyéni tervtõl

12. § (1) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt

meg, azonban a szerkezetátalakítás során standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb

feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott

ültetési munka mûvelete után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül kifizetésre.

(2) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban

a szerkezetátalakítás során bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb

feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott

ültetési munka mûvelete után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül kifizetésre.

(3) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében 5000 tõ/ha és afelett telepítendõ szaporítóanyag

mennyiséget jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során 5000 tõ/ha alatti mennyiségû szaporítóanyagot

telepített, részére – az egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5000 tõ/ha alatti

mennyiségû szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelete után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül

kifizetésre.

(4) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében 5000 tõ/ha alatt telepítendõ szaporítóanyag mennyiséget

jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során 5000 tõ/ha és afeletti mennyiségû szaporítóanyagot telepített, részére

– az egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5000 tõ/ha alatti mennyiségû

szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelete után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül kifizetésre.

(5) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében a szõlõiskola típusa tekintetében árutermelõ szõlõiskolát

jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során házi szõlõiskolából származó szaporítóanyagot telepített, részére – az

egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerint csökkentett támogatási összeg kerül kifizetésre.

(6) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében a szõlõiskola típusa tekintetében házi szõlõiskolát jelölt meg,

azonban a szerkezetátalakítás során árutermelõ szõlõiskolából származó szaporítóanyagot telepített, részére – az

egyéb feltételeknek történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerint csökkentett támogatási összeg kerül kifizetésre.

(7) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében oltvány típusú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban

a szerkezetátalakítás során dugvány típusú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történõ

megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti dugvány típusú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelete

után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül kifizetésre.

(8) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében dugvány típusú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban

a szerkezetátalakítás során oltvány típusú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történõ
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megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti dugvány típusú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka mûvelete

után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül kifizetésre.

(9) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében kiemelt kategóriájú szõlõfajtát jelölt meg, azonban

a szerkezetátalakítás során egyéb támogatható kategóriájú szõlõfajtát használ fel, részére – az egyéb feltételeknek

történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti egyéb támogatható kategóriájú szõlõfajtával végrehajtott ültetési

munka mûvelete után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül kifizetésre.

(10) Amennyiben a kérelmezõ a jóváhagyott egyéni tervében egyéb támogatható kategóriájú szõlõfajtát jelölt meg,

azonban a szerkezetátalakítás során kiemelt kategóriájú szõlõfajtát használ fel, részére – az egyéb feltételeknek

történõ megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti egyéb támogatható kategóriájú szõlõfajtát végrehajtott ültetési

munka mûvelete után igénybe vehetõ támogatási összeg kerül kifizetésre.

10. Az egyéni terv elutasítása

13. § (1) Az MVH az egyéni tervet teljes egészében elutasítja, ha

a) az egyéni terv nem felel meg a hatályos borvidéki terv elõírásainak;

b) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

c) az egyéni terv benyújtásakor a kérelmezõ nem rendelkezik a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes

engedéllyel;

d) az egyéni tervben megjelölt terület termõhelyi kataszterbe nem sorolt területen van, vagy a terület nem felel meg

a 10. § c), illetve d) pontjában foglaltaknak;

e) az egyéni tervben megjelölt terület nem borvidéki településen fekszik;

f) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni terv benyújtását megelõzõ

10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt és;

g) az ültetvény telepítése az egyéni terv benyújtását megelõzõ borpiaci év elõtt történt.

(2) Az MVH az egyéni tervet részben elutasítja ha

a) az egyéni terv valamely része nem felel meg a hatályos borvidéki terv elõírásainak;

b) az egyéni terv valamely része alapján a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

c) az egyéni terv benyújtásakor a kérelmezõ valamely terület vonatkozásában nem rendelkezik a tevékenység

végrehajtására érvényes engedéllyel;

d) az egyéni tervben megjelölt valamely terület termõhelyi kataszterbe nem sorolt területen van, vagy a terület nem

felel meg a 10. § c), vagy d) pontjában foglaltaknak;

e) az egyéni tervben megjelölt valamely terület nem borvidéki településen fekszik;

f) megállapítást nyer, hogy valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni terv benyújtását

megelõzõ 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt és;

g) valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan ültetvény telepítése az egyéni terv benyújtását

megelõzõ borpiaci év elõtt történt.

11. Támogatás igénylésének feltételei

14. § (1) E rendelet alapján támogatás csak az egyéni terv benyújtásakor hatályos borvidéki tervben meghatározott

feltételeknek megfelelõen, és a 12. §-ban felsorolt esetek kivételével, az egyéni terv alapján végrehajtott

tevékenységre igényelhetõ.

(2) A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévõ, összefüggõ területen megvalósított,

a 2. § szerinti tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni.

15. § (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben a kérelmezõ igazolt származású

szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

a) engedélyes árutermelõ szõlõiskolában elõállított, hatóság által ellenõrzött, minõsített ültetési anyag,

b) hatóságilag ellenõrzött, igazolt eredetû alapanyag felhasználásával, házi szõlõiskolában, saját célra elõállított

ültetési anyag vagy,

c) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén, a hazai minõségi elõírásoknak minden tekintetben

megfelelõ ültetési anyag.

(2) Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható.
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(3) Az ültetvény beállottságának a 7. § (2) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése szerinti megvalósítás elsõ évében el kell érnie

a 90%-ot.

(4) Az ültetvény beállottságának a 7. § (3) bekezdése szerinti megvalósítás második évében el kell érnie a 95%-ot.

12. Támogatási kérelem benyújtása

16. § (1) Az egyéni terven szereplõ tevékenység végrehajtását követõen a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai

úton az MVH részére kell benyújtani.

(2) A támogatási kérelmeket az adott borpiaci évben az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan

2014-tõl április 1. és július 15. közötti idõszakban lehet benyújtani, a benyújtás idõpontjának a támogatási kérelem

postára adásának napja minõsül.

(3) Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik.

(4) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza

a) a kérelmezõ azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);

b) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma;

c) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat mellékletében feltüntetett területazonosító száma.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az ültetvény támrendszerérõl készített vázrajzot;

b) az ültetvényleltárt az 5. melléklet szerint;

c) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát,

nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a certifikációs címke, vagy származási igazolás másolatát;

d) amennyiben az egyéni tervhez mellékelt a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak

másolatát.

(6) A támrendszerrõl készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérõjét

és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját.

(7) A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó

közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthetõ fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidõ

nem hosszabbítható meg.

(9) A 7. § (3) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évre benyújtott támogatási kérelemhez nem kell

mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.

(10) Adott borpiaci évben egy kérelmezõ több támogatási kérelmet is benyújthat.

13. A támogatási kérelem elutasítása

17. § Az MVH a támogatási kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha

a) a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek;

b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg;

c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

d) a beállottság mértéke a 15. § (3) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 90%-ot;

e) a beállottság mértéke a 15. § (4) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 95%-ot;

f) a kérelmezõ nem a 15. § (1) bekezdésnek megfelelõ szaporítóanyagot használt fel;

g) az ültetvény telepítésekor a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély rendelkezéseitõl eltérõen jártak el;

h) az ültetvény nem minõsül az 1. § g) pontja szerinti ültetvénynek;

i) a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ használatában álló ültetvény nem a kérelemben

megjelölt helyrajzi számú területen található;

j) az ültetvényt nem érvényes vagy hatályos engedély alapján telepítették.
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14. A támogatási kérelem elbírálása

18. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján

teljessé vált támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplõ területnagyság növekvõ

sorrendjével azonos.

(3) A támogatási kérelem teljessé válásának idõpontja

a) azon támogatási kérelmek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, a támogatási kérelem beérkezésének

idõpontja,

b) azon támogatási kérelmek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének

idõpontja.

15. A támogatás kifizetése

19. § (1) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni

ellenõrzése megtörtént.

(2) Az egyes mûveletek elvégzését, annak szakszerûségét, valamint az adott mûveletre igényelt támogatási összegre való

jogosultságot az MVH a helyszíni ellenõrzés alapján állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenõrzést az MVH a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas idõben,

a tenyészidõszakon belül végzi el.

(4) Támogatás abban az esetben fizethetõ ki, amennyiben az MVH helyszíni ellenõrzése megállapítja, hogy a támogatási

kérelemben megjelölt egyes mûveleteket teljes mértékben elvégezték.

(5) Nem, vagy szakszerûtlenül elvégzett mûvelet esetén, vagy ha az ültetvény nem felel meg a 1. § g) pontjában

megfogalmazott követelményeknek, az adott mûveletre támogatás nem fizethetõ.

(6) A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

16. A támogatási keret kimerülése esetén alkalmazandó eljárás

20. § Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott

keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek

kapcsán a kifizetésre a támogatási kérelem benyújtását követõ pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére,

a támogatási kérelem benyújtását követõ pénzügyi évben kerül sor.

17. Jogkövetkezmények

21. § (1) A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétõl számított 10. borpiaci év végéig mûvelési kötelezettség

terheli.

(2) A támogatást igénylõ nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján a támogatás kifizetésétõl számított

10. borpiaci év végéig az ültetvényt rendeltetésszerûen mûveli. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy az

a támogatás jogosulatlan igénybevételének minõsül.

(3) Amennyiben az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti mûvelési kötelezettség

átadását az MVH részére be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét, MVH regisztrációs számát,

a kötelezettséget átvállaló nevét, MVH regisztrációs számát, a település nevét ahol az ültetvény fekszik, az ültetvény

helyrajzi számát, az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevõ aláírását.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztásából fakadó

jogkövetkezmények a támogatást igénylõt terhelik.

18. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 16–21. §.-a, valamint 24. §-a 2013. december 31-én lép hatályba.
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23. § Ez a rendelet a következõ közösségi elõírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október

22-i tanácsi rendelet 103q. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik

országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági

rendelet 6–10a. cikke.

24. § Hatályát veszti a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008.

(XII. 18.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
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 A B C D E F G H 
1 

Hektáronkénti támogatási összegek 

2 
        FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 

3 
        borvidéki tervben szerepl  kiemelt 

fajták esetén 
borvidéki tervben szerepl  kiemelt 

fajták esetén 
4 

  
A 

szaporítóanyag 
típusa 

 A 
szaporítóanyag 

mennyisége 

A szaporítóanyag 
kategóriája 

Igénybe vehet  
maximális 
támogatási 
összegek 

konvergencia régió 
esetében (EUR/ha)

 
Igénybe vehet  

maximális 
támogatási 
összegek 

konvergencia régió 
esetében (EUR/ha)

 

Igénybe vehet  
maximális 
támogatási 

összegek nem 
konvergencia régió 
esetében (EUR/ha)

Igénybe vehet  
maximális 
támogatási 

összegek nem 
konvergencia 
régió esetében 

(EUR/ha) 

5 ültetési 
munka 

oltvány 5000 t /ha és a 
felett 

Bázis, certifikált 6780 6420 4520 4160 

6 standard 5930 5570 3950 3590 

7 5000 t /ha alatt bázis, certifikált 5530 5170 3680 3320 

8 standard 4940 4580 3290 2930 
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9  dugvány 5000 t /ha és a 
felett 

bázis, certifikált 5760 5400 3840 3480 

10  standard 5300 4940 3530 3170 

11 5000 t /ha alatt bázis, certifikált 4820 4460 3210 2850 

12  standard 4590 4230 3060 2700 
13 támrend-

szer 
létesítés  
5 huzal és 
annál több 
kialakítá-
sával 
(2,5 m 
átlagos 
sortávol-
ság felett) 

      4940 4580 3290 2930 

14 támrend-
szer 
létesítés  
5 huzal és 
annál több 
kialakítá-
sával 
(2,5 m 
átlagos 
sortávol-
ság és az 
alatt) 

      5880 5520 3920 3560 
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15 támrend-
szer 
létesítés  
5 huzalnál 
kevesebb 
kialakítá-
sával 

      3500 3140 2330 1970 

16 kiegészít  
támogatás, 
ha a 
támogatás-
sal érintett 
terület 
átlagos 
lejtése 5% 
feletti és 
10% vagy 
az alatti 

      300 300 300 300 

17 kiegészít  
támogatás, 
ha a 
támogatás-
sal érintett 
terület 
átlagos 
lejtése 
10% feletti 

      600 600 600 600 

18 támogatás 
csökken-
tés, ha a 
telepítend  
szaporító-
anyag házi 
sz l isko-
lából 
származik 

      550 550 550 550 
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19 kompenzá-
ció kies  
termelés 
miatt 

      1800 1800 1800 1800 

 
A terület nagyfokú lejtéséért járó kiegészít  támogatás kifizetése az ültetési munka m velet kifizetésével együtt történik. 
A pénzbeli kompenzáció kifizetése az ültetési munka m velet kifizetésével együtt történik. 
A házi sz l iskolából származó szaporítóanyag telepítése esetén a táblázatban megjelölt összeg az ültetési munka m veletb l kerül 
levonásra. 
 

 A B C D E F G H 

1 Hektáronkénti támogatási összegek 

2       
  

borvidéki tervben szerepl  egyéb 
támogatható fajták esetén 

borvidéki tervben szerepl  egyéb 
támogatható fajták esetén 

3         FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 

4   
 A 

szaporítóanyag 
típusa 

A szaporítóanyag 
mennyisége 

A szaporítóanyag 
kategóriája 

Igénybe vehet  
maximális 
támogatási 
összegek 

konvergencia régió 
esetében (EUR/ha)

Igénybe vehet  
maximális 
támogatási 
összegek 

konvergencia régió 
esetében (EUR/ha)

Igénybe vehet  
maximális 
támogatási 

összegek nem 
konvergencia régió 
esetében (EUR/ha)

Igénybe vehet  
maximális 
támogatási 

összegek nem 
konvergencia 
régió esetében 

(EUR/ha) 
5 ültetési 

munka 
oltvány 5000 t /ha és a 

felett 
Bázis, certifikált 5420 5060 3610 3250 

6 standard 4740 4380 3950 3590 

7 5000 t /ha alatt bázis, certifikált 4420 4060 3680 3320 

8 standard 3950 3590 3290 2930 



37048
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi179.szám

9 dugvány 5000 t /ha és a 
felett 

bázis, certifikált 4600 4240 3060 2700 

10  standard 4240 3880 3530 3170 

11 5000 t /ha alatt bázis, certifikált 3850 3490 3210 2850 

12  standard 3670 3310 2440 2080 

13 

támrend-
szer 
létesítés 
5 huzal és 
annál több 
kialakítá-
sával 
(2,5 m 
átlagos 
sortávol-
ság felett) 

      3950 3590 2630 2270 

14 

támrend-
szer 
létesítés  
5 huzal és 
annál több 
kialakítá-
sával 
(2,5 m 
átlagos 
sortávol-
ság és az 
alatt) 

      4700 4340 3130 2770 
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15 

támrend-
szer 
létesítés 
5 huzalnál 
kevesebb 
kialakítá-
sával 

      2800 2440 1860 1500 

16 

kiegészít  
támogatás, 
ha a 
támogatás-
sal érintett 
terület 
átlagos 
lejtése 5% 
feletti és 
10% vagy 
az alatti 

      300 300 300 300 

17 

A 
támogatási 
összeg 
növelésé-
nek 
mértéke 
tevékeny-
ségenként, 
ha a 
támogatás-
sal érintett 
terület 
átlagos 
lejtése 
10% feletti 

      600 600 600 600 
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18 

támogatás 
csökken-
tés, ha a 
telepítend  
szaporító-
anyag házi 
sz l isko-
lából 
származik 

      550 550 550 550 

19 

kompenzá-
ció kies  
termelés 
miatt 

      1800 1800 1800 1800 

 
A terület nagyfokú lejtéséért járó kiegészít  támogatás kifizetése az ültetési munka m velet kifizetésével együtt történik. 
A pénzbeli kompenzáció kifizetése az ültetési munka m velet kifizetésével együtt történik. 
A házi sz l iskolából származó szaporítóanyag telepítése esetén a táblázatban megjelölt összeg az ültetési munka m veletb l kerül 
levonásra. 
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Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében konvergenciarégióba nem tartozó települések 

1. Albertirsa 
2. Bénye 
3. Budajen  
4. Budakeszi 
5. Budapest 
6. Cegléd 
7. Ceglédbercel 
8. Csem  
9. Dány 
10. Dömsöd 
11. Gomba 
12. Hernád 
13. Inárcs 
14. Kakucs 
15. Kerepes 
16. Kisnémedi 
17. Kóka 
18. Mogyoród 
19. Nagyk rös 
20. Nyársapát 
21. Ócsa 
22. rbottyán 
23. Örkény 
24. Páty 
25. Pilis 
26. Pilisborosjen  
27. Ráckeve 
28. Szada 
29. Szigetcsép 
30. Szigetszentmárton 
31. Szigetújfalu 
32. Tápiószele 
33. Tápiószentmárton 
34. Telki 
35. Tóalmás 
36. Tök 
37. Tököl 
38. Újlengyel 
39. Üröm 
40. Vácegres 
41. Vác 
42. Vácrátót 
43. Veresegyház 
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Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv 

................. Borvidék 

A 2012/2013 borpiaci évt l érvényes borvidéki követelményrendszer a sz l ültetvények 
szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához 

A borvidéki terv a hegyközségekr l szóló 1994. évi CII. törvény, a sz l ültetvények 
szerkezetátalakításá  és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évt l igényelhet  támogatás 
feltételeir l szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet, a borkészítésre alkalmas sz l fajták 
osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a sz lészeti és a borászati 
adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjér l, továbbá a borászati 
termékek el állításáról, forgalomba hozataláról és jelölésér l szóló 127/2009. (IX. 29.) 
FVM rendelet alapján készült. 

1. Támogatható tevékenységek a borvidéken: 
- Fajtaváltás, 
- Ültetvény áttelepítése. 
2. Term helyi kataszteri feltételek 
2.1. Fajtaváltás 
Fajtaváltást csak a borvidék (I., II/1., II/2.) ...................... term helyi kataszteri besorolású 

területein lehet végrehajtani. 
2.2. Ültetvény áttelepítése 
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a borvidék I. term helyi kataszteri 

osztályú területein belül korlátozás nélkül, a borvidék (II/1., II/2.) ....................... kataszteri 
osztályú területeir l csak magasabb term helyi kataszteri pontérték  területre lehet. 

Sz l termesztésre alkalmatlan, vagy term helyi kataszterbe nem sorolt területr l ültetvényt 
áttelepíteni (I., II/1., II/2.) .................... term helyi kataszteri osztályú területre lehet. 

 
3. Támogatható sz l fajták kategóriája: 
3.1. Kiemelt sz l fajták: 
-  
-  
-  
 

 
3.2. Egyéb támogatható sz l  fajták: 
-  
-  
-  
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4. Ültetvényszerkezet: 
- A t kehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha. 
- A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, vagy 

több mint ... méter, 
- Kialakítható m velésmódok: 

= 
.................................................................................................................................................... 

= 
.................................................................................................................................................... 

= 
.................................................................................................................................................... 

A 2012/2013 borpiaci évt l érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a 
borvidék Hegyközségi Tanácsa .../2013. számú határozatával fogadta el. 

Helység, dátum ........................................................... 

 ................................................  ................................................ 
 elnök  titkár 
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Hozzájáruló nyilatkozat 

Alulírott ...................................................................................................................................... 
(név) 
(születési hely, id : .............................................., anyja születési neve: 
..........................................), 
mint a ....................................... helység ..................... helyrajzi számú területén lév  
sz l ültetvény 
 

földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja / 
végrehajtási joggal bíró jogosultja 

 
hozzájárulok ahhoz, hogy ............................................................................................................ 
(név) 
.............................................................................................................................. (születési hely, 
id ), 
(anyja születési neve: ..................................................................., 
...................................................... (cím) alatti lakos (MVH regisztrációs száma: 
.....................................), 
- aki a földterület használója - a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást 
végrehajtsa, valamint a szerkezetátalakítási támogatást igénybe vegye, valamint az ingatlant a 
m velésben tartási kötelezettsége lejártáig használhatja. 

Kelt: ....................................... (helység, dátum) 

..................................... 
aláírás 

 Tanú 1.  Tanú 2. 
 ...................................................................... 

(név) 
 ...................................................................... 

(név) 
 ...................................................................... 

(cím) 
 ...................................................................... 

(cím) 
 ...................................................................... 

(sz. ig. sz.) 
 ......................................................................  

(sz. ig. sz.) 
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Ültetvényleltár 

Ültetvény helye (helység, helyrajzi szám): ....................................................................................... 
Sortávolság: ............................................................................................................................. méter 
T távolság: .............................................................................................................................. méter 
M velésmód: ..................................................................................................................................... 

  T állomány 
 Sorok száma Elültetett 

szaporítóanyag*  
db 

Pótolt 
szaporítóanyag** 

db 

T kehelyek száma***  
db 

 1       
 2       
 3      
 4      
 5      
 6      
…    
 Összesen:      

* Az oszlop akkor töltend , amikor az ültetési munka m velet elszámolása történik. 

** Az oszlop akkor töltend , amikor a két borpiaci éves végrehajtása esetén a támrendszer 
létesítés m velet elszámolása történik. 

*** A t kehelyek számát minden esetben ki kell tölteni! 
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A kiemelt összeg  támogatásban részesíthet  fajták maximális száma borvidéki bontásban 

 A B C 

1 

Borvidék területének nagysága Borvidék neve A kiemelt összeg  
támogatásban 

részesíthet  fajták 
maximális száma (db) 

2 1 000 ha alatt Móri, Nagy-Somlói, 
Pannonhalmi, Pécsi 

5 fajta 

3 

1 000 ha és a felett, de 5 000 ha 
alatt 

Badacsonyi, Balatonboglári, 
Balaton-felvidéki, 
Balatonfüred-Csopaki,  
Bükki, Csongrádi, Etyek-
Budai, Hajós-Bajai, 
Neszmélyi, Soproni, 
Szekszárdi, Tolnai, Villányi, 
Zalai 

7 fajta 

4 5 000 ha és a felett, de 10 000 
ha alatt 

Mátrai, Egri, Tokaji 9 fajta 

5 10 000 ha és a felett, de 20 000 
ha alatt 

 11 fajta 

6 20 000 ha és a felett Kunsági 13 fajta 

 



A vidékfejlesztési miniszter 143/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint
a takarmányok elõállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól
szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1., 5., 14., 15. és 16. pontjában kapott

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

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §

(1) bekezdés 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„18. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban elõforduló nemkívánatos

anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2008/76/EK,

2009/8/EK, 2009/141/EK, 2010/6/EU irányelve és 574/2011/EU, 277/2012/EU, 744/2012/EU rendelete,”

2. § Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A takarmányok elõállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.)

VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25. § (1) A kerületi hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a NÉBIH

(a továbbiakban: eljáró hatóság) képviselõje az ellenõrzés, felülvizsgálat, illetve helyszíni szemle során

a) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedésben

meghatározott mintavételi szabályok szerint,

b) a 152/2009/EK bizottsági rendeletben foglalt mintavételi szabályok szerint,

c) mikrobiológiai vizsgálat céljára a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 11. számú mellékletében foglalt mintavételi

szabályok szerint vagy

d) géntechnológiával módosított szervezet vagy GM takarmány jelenlétére, illetve mennyiségi meghatározására

irányuló vizsgálat esetén

da) a b) pontban foglaltak szerint vagy

db) a 619/2011/EU bizottsági rendelet vonatkozó elõírásai szerint

térítésmentesen mintát vehet.”

4. § Az R2. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. A 95/69/EK tanácsi irányelv mellékletének I. 1. a) fejezetében megadott, a fenti 1. pontban felsorolt

takarmány-adalékanyagoktól eltérõ azon takarmány-adalékanyagok, amelyeknek legmagasabb szintjét rögzítették.”

5. § Az R2. 15. § (8) bekezdésében a „6. cikkében” szövegrész helyébe a „6. cikk (2) bekezdésében” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a dioxinokra és a poliklórozott

bifenilekre vonatkozó felsõ határértékek és cselekvési küszöbértékek tekintetében történõ módosításáról szóló,

2012. március 28-i 277/2012/EU bizottsági rendelet,

b) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany,

az endoszulfán, a dioxinok, az Ambrosia spp., a diklazuril és a lazalocid-A-nátrium maximális szintjét érintõen,

valamint a dioxinokra vonatkozó cselekvési küszöbértékek tekintetében történõ módosításáról szóló,

2012. augusztus 16-i 744/2012/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. Az R1. 2. számú melléklet I. Fejezet 1. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 
„1. szervetlen szennyez anyagok és nitrogénvegyületek 

 

Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termékek 
Legnagyobb tartalom mg/kg-ban 
(ppm), 12%-os nedvességtartalmú 

takarmányra vonatkozóan 
„1. Arzén (1)  Takarmány-alapanyagok, 

kivéve: 
- f b l, szárított lucernából és szárított lóheréb l készült liszt, szárított 

cukorrépapép, szárított melaszos cukorrépaszelet; 
- pálmamagpogácsa; 
- foszfátok és mésztartalmú tengeri algák; 
- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10); 
- magnézium-oxid; magnézium-karbonát; 
- halak, más vízi állatok és az ezekb l nyert termékek;  
- algaliszt és algalisztb l nyert takarmány-alapanyagok. 

2 
 
 

4 
4(2) 

10 
15 
20 

25(2) 

40(2) 

Jelöl anyagként használt vasrészecskék. 50 
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó 
adalékanyagok, 
kivéve: 
- réz-szulfát-pentahidrát; réz-karbonát; diréz-klorid-trihidroxid;  
- cink-oxid; mangán-oxid; réz-oxid. 

30 
 
 

50 
100 

Kiegészít  takarmányok,  
kivéve: 
- ásványi takarmány; 
- halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy 

algalisztet és algalisztb l nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó, 
kedvtelésb l tartott állatoknak szánt kiegészít  takarmányok. 

4 
 

12 
 

10(2) 
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2. Kadmium Növényi eredet  takarmány-alapanyagok 1 
Állati eredet  takarmány-alapanyagok 2 
Ásványi eredet  takarmány-alapanyagok, 
kivéve:  
- foszfátok 

2 
 

10 
A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó 
adalékanyagok,  
kivéve:  
- réz-oxid, mangán-oxid, cink-oxid és mangán-szulfát-monohidrát 

 
10 
 

30 
A köt anyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába 
tartozó takarmány-adalékanyagok 

 
2 

El keverékek (6) 15 
Kiegészít  takarmányok,  
kivéve:  
- ásványi takarmányok 

-- foszfortartalom < 7% (8) 
-- foszfortartalom  7% (8) 
 

- kedvtelésb l tartott állatoknak szánt kiegészít  takarmányok 

0,5 
 
 
5 

1% foszforban (8) 0,75; maximum 7,5  
 
2 

Teljes érték  takarmányok,  
kivéve: 
- szarvasmarhának (kivéve borjaknak), juhoknak (kivéve bárányoknak), 

kecskéknek (kivéve gidáknak) és halaknak szánt teljes érték   
takarmányok 

- kedvtelésb l tartott állatoknak szánt teljes érték  takarmányok 

0,5 
 
1 
 
 
2 
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3. Fluor (7) Takarmány-alapanyagok,  
kivéve: 
- állati eredet  takarmány-alapanyagok, a tengeri rákfélék (pl. krill) 

kivételével 
- tengeri rákfélék, pl. krill 
- foszfátok 
- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10); 
- magnézium-oxid 
- mésztartalmú tengeri algák. 

150 
 

500 
 

3000 
2000 
350 
600 

1000 
Vermikulit (E 561) 3000 
Kiegészít  takarmányok  
- foszfortartalom  4% (8) 
- foszfortartalom > 4% (8) 

 
500 

1% foszforban 125 (8) 
Teljes érték  takarmányok, 
kivéve: 
- sertésnek szánt teljes érték  takarmányok; 
- baromfinak (kivéve csirkéknek) és halaknak szánt teljes érték  

takarmányok; 
- csirkéknek szánt teljes érték  takarmányok 
- szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok 

-- tejel  állatok 
-- egyéb 

150 
 

100 
350 

 
250 

 
30 
50 

4. Ólom  Takarmány-alapanyagok,  
kivéve: 
- szálastakarmányok (3); 
- foszfátok és mésztartalmú tengeri algák; 
- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10); 
- takarmányéleszt . 

10 
 

30 
15 
20 
5 

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó 
adalékanyagok,  
kivéve:  

 
100 
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- cink-oxid; 
- mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát. 

400 
200 

A köt anyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába 
tartozó takarmány-adalékanyagok,  
kivéve:  
- vulkáni eredet  klinoptilolit; nátrolit-fonolit; 

 
30 

 
60 

El keverékek (6) 200 
Kiegészít  takarmányok,  
kivéve:  
- ásványi takarmányok 

10 
 

15 
Teljes érték  takarmányok 5 

5. Higany (4) Takarmány-alapanyagok,  
kivéve: 
- halak, más vízi állatok és az ezekb l nyert termékek; 
- kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát (10). 

0,1 
 

0,5 
0,3 

Takarmánykeverékek, 
kivéve: 
- ásványi takarmányok; 
- halaknak szánt takarmánykeverékek; 
-   kutyáknak, macskáknak és prémes állatoknak szánt 

takarmánykeverékek. 

0,1 
 

0,2 
0,2 
0,3 

6. Nitrit (5) Takarmány-alapanyagok, 
kivéve: 
- halliszt 
- szilázs 
- cukorrépából és cukornádból, valamint keményít gyártásból származó 

termékek és melléktermékek 

15 
 

30 
--- 

 
--- 
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Teljes érték  takarmányok, 
kivéve: 
- kutyáknak és macskáknak szánt, 20%-ot meghaladó nedvességtartalmú 

teljes érték  takarmányok 

15 
 

--- 

7. Melamin (9) Takarmányok,  
kivéve a következ  takarmány-adalékanyagokat: 
- guanidino-ecetsav 
- karbamid 
- biuret 

2,5 
 

--- 
--- 
--- 

 

(1) A határértékek az összes arzéntartalomra utalnak.  
(2) Az illetékes hatóságok kérésére a felel s gazdasági szerepl nek vizsgálatot kell végeznie annak bizonyítására, hogy a szervetlenarzén-tartalom 2 ppm-n

alacsonyabb. A Hizikia fusiforme alga esetében ez a vizsgálat különösen fontos.  
(3) Szálastakarmánynak tekintend k az olyan takarmányozásra szánt termékek, mint a széna, a szilázs, a friss f  stb. 
(4) A határértékek a teljes higanytartalomra utalnak. 
(5) A határértékek nátrium-nitritben vannak kifejezve. 
(6) Az el keverékek tekintetében meghatározott határértékek nem a különböz  állatfajok ólom- és kadmiumérzékenységét, hanem a legmagasabb ólom- 

kadmiumtartalmú adalékanyagokat veszik figyelembe. A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európ
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.) 16. cikkének rendelkezései szerint az emberi és állati egészség védelme érdekében az el kever
gyártójának a felel ssége biztosítani, hogy az el keverékekre meghatározott határértékek betartásán túl az el keverék használati utasítása is összhangban legyen
kiegészít  és a teljes érték  takarmányok esetében meghatározott határértékekkel. 

(7) A határértékek a fluor egy adott analitikai módszerrel történ  meghatározására vonatkoznak, melynek során a kivonás 1 N sósavval 20 percen át történ
szobah mérsékleten. Emellett a jelzett módszerrel bizonyíthatóan egyez  extrakciós hatékonysággal rendelkez , azzal egyenérték  extrakciós eljárások 
alkalmazhatók.  

(8) A foszfor %-os aránya 12% nedvességtartalmú takarmányra vonatkozik.  
(9) A határérték kizárólag a melaminra vonatkozik. A kés bbiekben vizsgálják meg, hogy a határérték kiterjedjen-e a szerkezetileg rokon cianursav, ammelin és 

ammelid vegyületekre is. 
(10) A „kalcium- és magnézium-karbonát” a kalcium-karbonátnak és a magnézium-karbonátnak az a természetes keveréke, amelyet a takarmány-alapanyagok 

jegyzékér l szóló, 2011. június 16-i 575/2011/EU bizottsági rendelet meghatároz.” 
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2. Az R1. 2. számú melléklet I. Fejezet 4. pontjában szerepl  táblázat 6. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 
[Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termékek Legnagyobb tartalom mg/kg-ban 

(ppm), 12%-os nedvességtartalmú 
takarmányra vonatkozóan] 

„6. Endoszulfán (az alfa- és 
béta-izomerek, valamint 
az endoszulfán-szulfát 
összege, 
endoszulfánban 
kifejezve) 

Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek,  
kivéve: 
- kukorica és az annak feldolgozásából származó kukoricatermékek; 
- olajos magvak és az azok feldolgozásából származó termékek, a 

nyers növényi olaj kivételével; 
- nyers növényi olaj; 
- halaknak – kivéve a lazacalakúakat – szánt teljes érték  

takarmányok; 
- lazacalakúaknak szánt teljes érték  takarmányok. 

0,1 
 

0,2 
0,5 

 
1,0 

 
0,005 
0,05” 

 
 
3. Az R1. 2. számú melléklet I. Fejezet 5. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 
„5. dioxinok és PCB-k  

Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termékek 

Legnagyobb tartalom ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg-ban (ppt) (1), 

12%-os nedvességtartalmú 
takarmányra vonatkozóan 

„1. Dioxinok [a 
poliklórozott dibenzo-
para-dioxinok (PCDD-
k) és poliklórozott 
dibenzo-furánok 
(PCDF-ek) összege az 
Egészségügyi 

Növényi eredet  takarmány-alapanyagok,  
kivéve: 
- növényi olajok és melléktermékeik. 

0,75 
 

0,75 
Ásványi eredet  takarmány-alapanyagok 0,75 
Állati eredet  takarmány-alapanyagok: 
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Világszervezet (WHO) 
toxicitási 
egyenértékében 
kifejezve, WHO-TEF-ek 
(toxicitási egyenérték-
tényez k, 2005) (2) 
alkalmazásával] 

- Állati zsiradék, a tejzsírt és a tojászsírt is beleértve; 
 
- Egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és 

a tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket. 
 
- Halolaj; 
 
- Hal, egyéb vízi állatok és az ezekb l nyert termékek, a halolaj és a 

20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-
készítmények (3), valamint a rákliszt kivételével; 

 
- 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények; 

rákliszt. 

1,50 
 

0,75 
 
 
 

5,0 
 

1,25 
 
 

 
1,75 

A köt anyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó 
következ  takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, 
vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus kalcium-aluminátok és üledékes 
eredet  klinoptilolit. 

 
0,75 

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó 
takarmány-adalékanyagok 

1,0 

El keverékek 1,0 
Takarmánykeverékek, 
kivéve: 
- kedvtelésb l tartott állatoknak és halaknak szánt 

takarmánykeverékek; 
 
- prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek. 

0,75 
 

1,75 
 
 

–” 
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2. Dioxinok és 
dioxinjelleg  PCB-k 
összege (a poliklórozott 
dibenzo-para-dioxinok 
(PCDD-k), a 
poliklórozott 
dibenzofuránok (PCDF-
ek) és a poliklórozott 
bifenilek (PCB-k) 
összege) az 
Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) 
toxicitási 
egyenértékében 
kifejezve, a WHO-TEF-
ek (toxicitási 
egyenérték-tényez k, 
2005(2)) alkalmazásával) 

Növényi eredet  takarmány-alapanyagok, 
kivéve: 
- növényi olajok és melléktermékeik 

1,25 
 

1,5 
Ásványi eredet  takarmány-alapanyagok 1,0 
Állati eredet  takarmány-alapanyagok: 
 
- állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt, 
- egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a 

tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket, 
- halolaj, 
- hal, egyéb vízi állatok és az ezekb l nyert termékek a halolaj és a 

20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények 
kivételével (3), 

- 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények. 

 
 

2,0 
1,25 

 
20,0 
4,0 

 
 

9,0 
A köt anyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó 
következ  takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, 
vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus kalcium-aluminátok és üledékes 
eredet  klinoptilolit 

1,5 
 

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó 
takarmány-adalékanyagok 

1,5 
 

El keverékek 1,5 
Takarmánykeverékek, 
kivéve: 
- kedvtelésb l tartott állatoknak és halaknak szánt takarmánykeverékek, 
- prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek. 

1,5 
 

5,5 
– 

3. Nem dioxinjelleg  PCB-
k (a PCB 28, PCB 52, 

Növényi eredet  takarmány-alapanyagok  10 
Ásványi eredet  takarmány-alapanyagok 10 
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PCB 101, PCB 138, 
PCB 153 és PCB 180 
(ICES – 6) összege (1)) 

Állati eredet  takarmány-alapanyagok:  
- állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a tojászsírt, 
- egyéb szárazföldi állatokból származó termékek, beleértve a tejet és a 

tejtermékeket, valamint a tojást és a tojástermékeket, 
- halolaj, 
- hal, egyéb vízi állatok és az ezekb l nyert termékek a halolaj és a 

20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények 
kivételével (4), 

- 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-készítmények. 

 
10 
10 
 

175 
30 
 

 
50 

A köt anyagok és csomósodásgátlók funkcionális csoportjába tartozó 
következ  takarmány-adalékanyagok: kaolinittartalmú agyag, 
vermikulit, nátrolit-fonolit, szintetikus kalcium-aluminátok és üledékes 
eredet  klinoptilolit 

 
10 

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó 
takarmány-adalékanyagok 

 
10 

El keverékek 10 
Takarmánykeverékek, 
kivéve: 
- kedvtelésb l tartott állatoknak és halaknak szánt takarmánykeverékek, 
- prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek. 

10 
 

40 
– 

 
(1) Fels  határkoncentrációk: a fels  határkoncentrációk kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különböz  kongénerek összes, a mennyiségi meghatározás határa alá 
es  értéke a mennyiségi meghatározás határával egyenl . 

(2) A dioxinok, furánok és dioxinjelleg  PCB-k toxicitási egyenérték-tényez it (TEF) tartalmazó táblázat: 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Vegyi Biztonsági Programja (IPCS) keretében 2005 júniusában Genfben tartott szakért i konferencia 
megállapításai alapján számított, a humán kockázatok felméréséhez használt WHO-TEF-értékek (Martin van den Berg és mtsai.: The 2005 World Health 
Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds (Dioxinok és dioxinjelleg  vegyületek 
emberekre és eml sökre vonatkozó toxicitási egyenérték-tényez inek az Egészségügyi Világszervezet által 2005-ben végzett újraértékelése). Toxicological 
Sciences 93(2), 223–241 (2006). 
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Kongéner TEF-érték Kongéner TEF-érték 
Dibenzo-para-dioxinok („PCDD-k”) és 
dibenzo-para-furánok („PCDF-ek”) 

 „Dioxinjelleg ” PCB-k: nem-orto-
PCB-k + mono-orto-PCB-k 

 

2,3,7,8-TCDD 1   
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Nem-orto-PCB-k  
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03 
OCDD 0,0003   
  Mono-orto-PCB-k  
2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003 
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003 
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01   
OCDF 0,0003   

 

Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klór-dibenzo-dioxin; „CDF” = klór-dibenzofurán; „CB” = 
klór-bifenil. 

(3) A határértékek nem vonatkoznak a prémes állatoknak szánt takarmány el állítása céljából közvetlenül szállított és közbens  feldolgozás 
nélkül felhasznált friss halra és más vízi állatokra, azonban a kedvtelésb l tartott állatok, illetve az állatkerti és cirkuszi állatok közvetlen 
etetésére vagy a kedvtelésb l tartott állatoknak szánt takarmányok alapanyagaként felhasznált friss halra a 3,5 ng WHO-PCDD/F-
TEQ/kg termék és a 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg termék, az ugyanilyen célra felhasznált halmájra pedig a 20,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-TEQ/kg termék határérték vonatkozik. Az ezekb l az állatokból (prémes állatok, kedvtelésb l tartott állatok, állatkerti és 
cirkuszi állatok) el állított termékek és feldolgozott állati fehérjék nem kerülhetnek be az élelmiszerláncba, és nem használhatók 
élelmiszertermelés céljára tartott, hizlalt vagy tenyésztett haszonállatok takarmányozására. 

(4) A határértékek nem vonatkoznak a prémes állatoknak szánt takarmány el állítása céljából közvetlenül szállított és közbens  feldolgozás 
nélkül felhasznált friss halra és más vízi állatokra, azonban a kedvtelésb l tartott állatok, illetve az állatkerti és cirkuszi állatok közvetlen 
etetésére vagy a kedvtelésb l tartott állatoknak szánt takarmányok alapanyagaként felhasznált friss halra a 75 μg/kg termék, az 
ugyanilyen célra felhasznált halmájra pedig a 200 μg/kg termék határérték vonatkozik. Az ezekb l az állatokból (prémes állatok, 
kedvtelésb l tartott állatok, állatkerti és cirkuszi állatok) el állított termékek és feldolgozott állati fehérjék nem kerülhetnek be az 
élelmiszerláncba, és nem használhatók élelmiszertermelés céljára tartott, hizlalt vagy tenyésztett haszonállatok takarmányozására.” 
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4. Az R1. 2. számú melléklet I. Fejezet 6. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 
„6. káros botanikai szennyez dések  

 

Nemkívánatos anyag Takarmányozásra szánt termékek 

Legnagyobb tartalom mg/kg-
ban (ppm), 12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra vonatkozóan 
1. Alkaloidákat, glükozidákat vagy 

más mérgez  anyagokat külön-
külön, illetve kombinációban 
tartalmazó gyommagvak és 
röletlen vagy össze nem zúzott 

termések, beleértve:  
- Datura sp. 

Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek  3000 
 
 
 
 

1000 

2. Crotalaria spp. Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek  
100 

3. Ricinus communis L., Croton 
tiglium L. és Abrus precatorius 
L. vet magja és pelyvája, 
valamint azok feldolgozott 
származékai (1) külön-külön, 
illetve kombinációban  

Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek  
 

10 (2) 

4. Hántolatlan bükkmakk – Fagus 
silvatica L. 

5. Purgódió – Jatropha curcas L. 
6. Indiai mustár – Brassica juncea 

(L.) Czern. és Coss. ssp. 
integrifolia (West.) Thell. 

7. Szareptai mustár – Brassica 

Takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek Az els  oszlopban felsorolt 
növényfajok magjai és 
termései, illetve azok 

feldolgozott származékai csak 
mennyiségileg nem 

kimutatható, elenyész  
mennyiségben lehetnek jelen a 

takarmányban 
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juncea (L.) Czern. és Coss. ssp. 
juncea 

8. Kínai mustár – Brassica juncea 
(L.) Czern. és Coss. ssp. juncea 
var. lutea Batalin 

9. Fekete mustár – Brassica nigra 
(L.) Koch 

10. Abesszin mustár – Brassica 
carinata A. Braun 

11. A parlagf -fajok (Ambrosia 
spp.) magja  

Takarmány-alapanyagok (3), 

kivéve: 
- közvetlen állati takarmányozásra nem használt köles (a 

Panicum miliaceum L. magja) és cirok (a Sorghum 
bicolor (L) Moench s.l. magja)(3). 

 
röletlen gabonát és magvakat tartalmazó 

takarmánykeverékek. 

50 
 
 

200 
 
 

50 

(1) Amennyire mikroszkópos vizsgálattal megállapítható. 
(2) A maghéjdarabokra is vonatkozik. 
(3) Ha egyértelm  bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gabonamagvakat és magokat darálásra vagy zúzásra szánják, e m veleteket 

megel z en nincsen szükség a parlagf -fajokat (Ambrosia spp.) nem megfelel  szinteken tartalmazó gabonamagvak és magok 
tisztítására. Megel z  intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a parlagf -fajok (Ambrosia spp.) magja ne terjedhessen el a 
környezetben a szóban forgó gabonamagvak és magok szállítása, tárolása vagy feldolgozása során.” 
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5. Az R1. 2. számú melléklet I. Fejezet 7. pontjában szerepl  táblázat 2. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 

[Kokcidiosztatikum Takarmányozásra szánt termékek (1) 

Legnagyobb tartalom mg/kg-
ban (ppm), 12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra vonatkozóan] 
„2. Diklazuril  Takarmány-alapanyagok  

 
Takarmánykeverékek az alábbiak számára:  
- tojószárnyasok és tojójércék*** (> 16 hét); 
- hízó- és tenyésznyulak a levágást megel z  id szakban, amikor a 

diklazuril használata tilos (befejez  táp); 
- egyéb állatfajok, a tojójércék*** (< 16 hét), a húshasznú csirkék, a 

gyöngytyúkok és a hízópulykák kivételével. 
 
Olyan takarmányokba szánt el keverékek, amelyekben a diklazuril 
használata nem engedélyezett 

0,01 
 
 

0,01 
 

0,01 
 

0,03 
 

(2)” 
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6. Az R1. 2. számú melléklet I. Fejezet 7. pontjában szerepl  táblázat 4. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 

[Kokcidiosztatikum Takarmányozásra szánt termékek (1) 

Legnagyobb tartalom mg/kg-
ban (ppm), 12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra vonatkozóan] 
„4. Lazalocid-A-

nátrium  
Takarmány-alapanyagok 
 
Takarmánykeverékek az alábbiak számára:  
- kutyák, borjak, nyulak, lófélék, tejhasznú állatok, 

tojószárnyasok, pulykák (> 16 hét) és tojójércék*** (> 16 hét); 
- brojlercsirkék, tojójércék*** (< 16 hét) és pulykák (< 16 hét) a 

levágást megel z  id szakban, amikor tilos a lazalocid-
A-nátrium használata (befejez  táp); 

- fácánok, gyöngytyúkok, fürjek és foglyok – kivéve a 
tojószárnyasokat – a levágást megel z  id szakban, amikor tilos 
a lazalocid-A-nátrium használata (befejez  táp); 

- egyéb állatfajok. 
 
Olyan takarmányokba szánt el keverékek, amelyekben a lazalocid-
A-nátrium használata nem engedélyezett. 

1,25 
 
 
 

1,25 
 

1,25 
 

1,25 
 

3,75 
 
 

(2)” 
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7. Az R1. 2. számú melléklet II. Fejezete helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 
 

„II. Fejezet 
 

Cselekvési küszöbértékek, amelyek elérése esetén az illetékes hatóság a 65/2012. VM rendelet 39. § (6) bekezdése értelmében vizsgálatot 
indít 

 
Dioxinok és PCB-k 

  

Nemkívánatos anyagok Takarmányozásra szánt termékek 

Cselekvési küszöbérték ng 
WHO-PCDD/F-TEQ/kg-

ban (ppt) (2), 12%-os 
nedvességtartalmú 

takarmányra vonatkozóan 

Megjegyzések és 
további információk 

(például az elvégzend  
vizsgálatok jellegér l) 

„1. Dioxinok [a poliklórozott 
dibenzo-para-dioxinok 
(PCDD-k) és a 
poliklórozott dibenzo-
furánok (PCDF-k) 
összege az Egészségügyi 

Növényi eredet  takarmány-alapanyagok,  
kivéve:  
- növényi olajok és melléktermékeik 

 
0,5 

 
0,5 

 
(3) 

 
(3) 

Ásványi eredet  takarmány-alapanyagok 0,5 (3) 
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Világszervezet (WHO) 
toxicitási egyenértékében 
kifejezve, WHO-TEF-ek 
(toxicitási egyenérték-
tényez k, 2005) (1) 
alkalmazásával]  

Állati eredet  takarmány-alapanyagok: 
 
- állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a 

tojászsírt, 
 
- egyéb szárazföldi állatokból származó 

termékek, beleértve a tejet és a 
tejtermékeket, valamint a tojást és a 
tojástermékeket, 

 
- halolaj, 
 
- Hal, egyéb vízi állatok és az ezekb l nyert 

termékek a halolaj, a 20%-ot meghaladó 
zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-
készítmények és a rákliszt kivételével; 

 
- 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált 

halfehérje-készítmények; rákliszt. 

 
 

0,75 
 
 

0,5 
 
 
 
 

4,0 
 

0,75 
 
 
 
 

1,25 

 
 

(3) 
 
 

(3) 
 
 
 
 

(4) 
 

(4) 
 
 
 
 

(4) 
A köt anyagok és csomósodás gátló anyagok 
funkcionális csoportjába tartozó takarmány-
adalékanyagok 

0,5 (3) 

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális 
csoportjába tartozó takarmány-
adalékanyagok 

0,5 (3) 
 

El keverékek 0,5 (3) 
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Takarmánykeverékek, 
kivéve: 
- kedvtelésb l tartott állatoknak és halaknak 

szánt takarmánykeverékek, 
 
- prémes állatoknak szánt 
takarmánykeverékek. 

0,5 
 

1,25 
 
 

– 

(3) 
 

(4) 

2. Dioxinjelleg  PCB-k 
(a poliklórozott bifenilek 
(PCB-k) összege az 
Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) toxicitási 
egyenértékében  
kifejezve, a WHO-TEF-ek 
(toxicitási egyenérték-
tényez k, 2005 (1)) 
alkalmazásával  
 

Növényi eredet  takarmány-alapanyagok, 
 kivéve: 
- növényi olajok és melléktermékeik 

0,35 
 

0,5 

(3) 
 

(3) 
Ásványi eredet  takarmány-alapanyagok 0,35 (3) 
Állati eredet  takarmány-alapanyagok: 
 
- állati zsiradék, beleértve a tejzsírt és a 

tojászsírt, 
 
- egyéb szárazföldi állatokból származó 

termékek, beleértve a tejet és a 
tejtermékeket, valamint a tojást és a 
tojástermékeket, 

 
- halolaj, 
 
- hal, egyéb vízi állatok és az ezekb l nyert 

termékek a halolaj és a 20%-ot meghaladó 
zsírtartalmú hidrolizált halfehérje-
készítmények kivételével (3), 

 
- 20%-ot meghaladó zsírtartalmú hidrolizált 
halfehérje-készítmények. 

 
 

0,75 
 
 

0,35 
 
 
 
 

11,0 
 
 

2,0 
 
 
 

5,0 

 
 

(3) 
 
 

(3) 
 
 

 
 

(4) 
 
 

(4) 
 
 
 

(4) 
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A köt anyagok és csomósodásgátló anyagok 
funkcionális csoportjába tartozó takarmány-
adalékanyagok 

0,5 (3) 

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális 
csoportjába tartozó takarmány-
adalékanyagok 

0,35 
 

(3) 

El keverékek 0,35 (3) 
Takarmánykeverékek,  
kivéve: 
- kedvtelésb l tartott állatoknak és halaknak 

szánt takarmánykeverékek, 
 
- prémes állatoknak szánt 
takarmánykeverékek. 

0,5 
 

2,5 
 
 
 

– 

(3) 
 

(4) 

 

(1) A dioxinok, furánok és dioxinjelleg  PCB-k toxicitási egyenérték-tényez it (TEF) tartalmazó táblázat: 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Vegyi Biztonsági Programja (IPCS) keretében 2005 júniusában Genfben tartott 
szakért i konferencia megállapításai alapján számított, a humán kockázatok felméréséhez használt WHO-TEF-értékek (Martin van den 
Berg és mtsai.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins 
and Dioxin-like Compounds (Dioxinok és dioxinjelleg  vegyületek emberekre és eml sökre vonatkozó toxicitási egyenérték-
tényez inek az Egészségügyi Világszervezet által 2005-ben végzett újraértékelése). Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006). 

Kongéner TEF-érték Kongéner TEF-érték

Dibenzo-para-dioxinok („PCDD-k”) és 
dibenzo-para-furánok („PCDF-ek”) 

 „Dioxinjelleg ” PCB-k: nem-orto-
PCB-k + mono-orto-PCB-k 

 

2,3,7,8-TCDD 1   
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Nem-orto-PCB-k  
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03 
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OCDD 0,0003   

  Mono-orto-PCB-k

2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003 
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003 
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01   
OCDF 0,0003   

 
Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klór-dibenzo-dioxin; „CDF” = klór-dibenzofurán; „CB” = klór-bifenil. 
(2) Fels  határkoncentrációk: a fels  határkoncentrációk kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különböz  kongénerek összes, a 

mennyiségi meghatározás határa alá es  értéke a mennyiségi meghatározás határával egyenl . 

(3) A szennyezés forrásának azonosítása. A forrás azonosítását követ en – lehet ség szerint – megfelel  intézkedéseket kell tenni a 
szennyezés forrásának csökkentésére vagy megszüntetésére. 

(4) Sok esetben el fordulhat, hogy nincs szükség a szennyezés forrásának vizsgálatára, ugyanis a háttérszint egyes területeken megközelíti 
vagy meg is haladja a cselekvési küszöbértéket. A cselekvési küszöbérték túllépése esetén azonban minden adatot – mintavételi id szak, 
földrajzi eredet, halfaj stb. – nyilvántartásba kell venni azon jöv beli intézkedések tekintetében, amelyeknek célja az ezekben az állati 
takarmányozásra szánt anyagokban el forduló dioxinok és dioxinjelleg  vegyületek jelenlétének kezelése.” 



A vidékfejlesztési miniszter 144/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) az elhasználódott PCB-re és PCB-t tartalmazó hulladékká vált berendezésekre,

b) a használatban levõ, PCB-t tartalmazó anyagokra, a PCB-t tartalmazó berendezésekre, valamint

c) az a) és b) pontban meghatározottak kezelésére

terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. elhasználódott PCB: a hulladékká vált PCB;

2. megtisztítás: minden olyan kezelési mûvelet, amely lehetõvé teszi a PCB-vel szennyezett berendezések, tárgyak

és anyagok környezetvédelmi szempontból biztonságos körülmények között végzett hasznosítását, beleértve

a PCB-t tartalmazó folyadék PCB-t nem tartalmazó alkalmas folyadékkal történõ cseréjét is;

3. PCB:

a) a poliklórozott bifenil,

b) a poliklórozott terfenil,

c) a monometil-tetraklór-difenil-metán, monometil-diklór-difenil-metán, monometil-dibróm-difenil-metán,

továbbá

d) bármilyen keverék, amely az a)–c) pontokban meghatározott anyagok bármelyikét összesen

0,005 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazza;

4. PCB-t tartalmazó berendezés: nem megtisztított, korábban és jelenleg is PCB-t tartalmazó bármilyen berendezés,

így különösen transzformátor, kondenzátor, továbbá maradék PCB-készletet tartalmazó gyûjtõedény.

(2) Azt a berendezést, amely PCB-t tartalmazhat, PCB-t tartalmazó berendezésnek kell tekinteni, kivéve, ha a hulladék

birtokosa igazolja, hogy a berendezés PCB-t nem tartalmaz.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) A 0,05 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban PCB-t tartalmazó berendezéseket a tulajdonos vagy

az üzemeltetõ megtisztítja, és azokat ártalmatlanítja.

(2) A PCB-t tartalmazó transzformátor az e rendeletben foglalt elõírások betartásával történõ megtisztításáig, üzemen

kívül helyezéséig vagy ártalmatlanításáig csak abban az esetben üzemeltethetõ és szervizelhetõ, ha a cél annak

biztosítása, hogy a benne lévõ PCB eleget tegyen a dielektromos követelményekre vonatkozó mûszaki elõírásoknak,

feltéve, hogy az ilyen transzformátor jól mûködik és nem szivárog.

(3) Tilos a PCB más anyagtól történõ elkülönítése további felhasználás céljából.

(4) Az e rendelet hatálybalépését követõen üzembe helyezett transzformátort PCB-vel vagy PCB-t tartalmazó folyadékkal

feltölteni, továbbá a használatban lévõ transzformátort utántölteni vagy újratölteni tilos.

4. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi PCB-vel kapcsolatos tevékenység kizárólag az egyéb jogszabályokban

meghatározott

a) tûzvédelmi elõírások, valamint

b) a munkavállalók egészségét, biztonságát nem veszélyeztetõ munkavégzésre vonatkozó szabályok

betartása mellett gyakorolható.

(2) A PCB-ben, a PCB-t tartalmazó berendezésben, valamint az elhasználódott PCB-ben lévõ anyagok

PCB-koncentrációjának meghatározását kizárólag akkreditált laboratóriumok végezhetik.
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(3) Az elhasználódott PCB, továbbá a PCB-t tartalmazó hulladék, vagy ilyen hulladékot tartalmazó berendezés üzemi

gyûjtésére, szállítására, kereskedelmére, közvetítésére, tárolására, valamint kezelésére a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet elõírásait kell megfelelõen alkalmazni.

4. A PCB-t tartalmazó berendezések megtisztítása

5. § (1) A 0,05 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban PCB-t tartalmazó folyadékkal feltöltött transzformátorok

megtisztítása a következõ feltételekkel végezhetõ:

a) a folyadék PCB-koncentrációját 0,05 tömegszázalék alá kell csökkenteni, és ha lehetséges, akkor

0,005 tömegszázalék alá;

b) a PCB-t nem tartalmazó, PCB-t helyettesítõ folyadékok használatának lényegesen kisebb kockázatot kell magában

hordoznia, mint a PCB-t tartalmazó folyadékok használatának;

c) a PCB-t tartalmazó folyadék cseréje után a PCB-t tartalmazó folyadékot ártalmatlanítani kell;

d) a transzformátor címkéjét az 1. mellékletben elõírt címkére kell cserélni.

(2) Azokat a transzformátorokat, amelyekben a folyadék 0,05 és 0,005 tömegszázalék közötti koncentrációtartományban

PCB-t tartalmaz, az (1) bekezdés b)–d) pontjában elõírt feltételeknek eleget téve

a) meg kell tisztítani, vagy

b) hasznos élettartamuk végén ártalmatlanítani kell.

6. § Azt a PCB-t tartalmazó berendezést, amely egy több tagból álló berendezés részegységét képezi, a berendezés

használaton kívül helyezésével, hasznosítását, ártalmatlanítását megelõzõen az adott berendezésbõl el kell távolítani,

és azt elkülönítetten kell gyûjteni, ha a PCB-t tartalmazó részegység eltávolítása ésszerû módon megvalósítható.

5. A PCB-tartalmú hulladék égetése

7. § (1) A PCB, az elhasználódott PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések hajókon történõ égetése tilos.

(2) A PCB, az elhasználódott PCB, továbbá az elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezés ártalmatlanítására az égetésen

kívül más ártalmatlanítási módszerek is elfogadhatók, feltéve, hogy környezetvédelmi biztonságuk legalább

egyenértékû az égetés biztonságával és eleget tesznek a környezetvédelmi elõírásoknak, továbbá megfelelnek

az elérhetõ legjobb technika követelményének is.

(3) Az ártalmatlanítási mûveletek listáját a 2. melléklet tartalmazza.

6. A PCB-t tartalmazó berendezések nyilvántartásba vétele és jelölése

8. § (1) A tulajdonosnak vagy az üzemeltetõnek a PCB-t tartalmazó berendezésrõl nyilvántartást kell vezetnie.

(2) A PCB-t tartalmazó berendezésrõl vezetett nyilvántartásnak – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a következõket kell

tartalmaznia:

a) a berendezés tulajdonosának vagy üzemeltetõjének nevét és címét;

b) a berendezés helyét és a berendezés leírását;

c) a berendezésben levõ PCB mennyiségét (dm3-ben);

d) a tervezett kezelési mûvelet leírását, a PCB-tartalmú folyadék helyettesítésének (cseréjének) dátumát és

a helyettesítõ folyadék típusát;

e) a nyilvántartásba vétel dátumát, a nyilvántartásba vevõ nevét.

(3) Ha a berendezésben lévõ folyadék igazoltan 0,05 és 0,005 tömegszázalék közötti koncentrációban tartalmaz PCB-t,

a berendezés a (2) bekezdés a), b) és e) pontjában elõírtak mellett vehetõ nyilvántartásba, és azt a ”,05% PCB

szennyezettséggel” felirattal, valamint a 3. melléklet 1. pontja szerinti címkével kell ellátni.

(4) A nyilvántartásba vett berendezést, ha 0,05 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaz PCB-t,

a 3. melléklet 1. pontja szerinti címkével kell ellátni. Azoknak a helyiségeknek az ajtajait, ahol ilyen berendezések

találhatók, a 3. melléklet 2. pontja szerinti címkével kell jelölni.

(5) A PCB kezelésére hulladékgazdálkodási engedély alapján jogosult gazdálkodó szervezet a hulladék átvételekor

az átadó hulladékbirtokosnak átvételi bizonylatot ad, amelyen

a) az átadó hulladékbirtokos nevét,

b) az átadó hulladékbirtokos címét, valamint
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c) az átvett PCB 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fajtáját, mennyiségét

feltünteti.

(6) A hulladékkezelõnek a kezelésre átvett, elhasználódott PCB és az elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezésben

lévõ PCB

a) mennyiségérõl (kilogramm),

b) eredetérõl (átadó neve, címe),

c) fajtájáról, valamint

d) koncentrációjáról

nyilvántartást kell vezetnie.

(7) Az (1) és (6) bekezdésben elõírt nyilvántartásban a nyilvántartás készítésére kötelezett a bizonylatokkal igazolt

változásokat 8 napon belül átvezeti.

9. § (1) A PCB-t tartalmazó berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetõje – ideértve a 3. § (2) bekezdésében és a 6. §-ban

meghatározott berendezés tulajdonosát vagy üzemeltetõjét is –, valamint a hulladékkezelõ a 8. § szerinti nyilvántartás

alapján

a) a berendezés számáról, eredetérõl, minõségérõl – ideértve a használatban lévõ, használaton kívüli vagy

megtisztításra, ártalmatlanításra átvett, megtisztított vagy ártalmatlanított berendezést is –,

b) a berendezésben lévõ PCB mennyiségérõl,

c) a PCB anyagi minõségérõl, a PCB tartalmáról, továbbá

d) az elkülönítetten gyûjtött PCB anyagi minõségérõl, mennyiségérõl és eredetérõl (ha van ilyen a birtokában)

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség részére (a továbbiakban: felügyelõség) bejelentést

tesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételérõl a kötelezett minden év március 31-ig gondoskodik.

(3) A bejelentés során közölt adatok teljeskörûségéért, a bejelentésre kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal,

statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért

a bejelentésre kötelezett felel.

(4) A felügyelõség a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A felügyelõség az adatokat a beérkezésüket követõ

30 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF)

részére továbbítja.

(5) Az OKTVF a felügyelõségektõl beérkezett adatokat összesíti, majd az összesített adatokat a tárgyévet követõ év végéig

a környezetvédelemért felelõs miniszter részére megküldi.

(6) Az 5 dm3-nél kevesebb PCB-t tartalmazó folyadékkal feltöltött, hulladékká vált berendezések, valamint a bennük lévõ

folyadékok kezelésére a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló

kormányrendelet elõírásait kell megfelelõen alkalmazni.

7. Jogkövetkezmények

10. § Aki elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezést használ, üzemeltet, forgalmaz, tárol, továbbá Magyarországra behoz

vagy átszállít, a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló

kormányrendeletben meghatározott mértékû hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhetõ.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Akinek birtokában 5 dm3-nél több PCB-t tartalmazó berendezés van, 2001. december 31-ig gondoskodik a berendezés

8. § szerinti nyilvántartásba vételérõl. Erõsáramú kondenzátorok esetén az 5 dm3-es határérték az összekapcsolt

készülékcsoportra vonatkozik, valamennyi részegységre külön-külön és együttesen is.

(2) A 2001. március 1-jén, valamint azt követõen üzemeltetett, az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett PCB-t és

elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezések 2010. június 30-ig üzemeltethetõk.

(3) A (2) bekezdés szerinti PCB-t tartalmazó berendezések megtisztítását, esetleges hasznosítását, a bennük levõ PCB

ártalmatlanítását, valamint a hulladékká vált berendezések megtisztítását és az eltávolított PCB-k ártalmatlanítását

2010. december 31-ig kell elvégezni.
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13. § (1) A 9. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség alapján teljesített bejelentések adatairól az OKTVF 2013. szeptember 27-ig

összesített elemzést készít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elemzés

a) a felügyelõség illetékességi területén 2001. március 1-je és 2013. március 29-e közötti idõszakban bejelentett,

használt, továbbá üzemben tartott PCB-t tartalmazó berendezésekre,

b) a 2001. március 1-je és 2013. március 29-e közötti idõszakban bejelentett, továbbá üzemben tartott PCB-t

tartalmazó berendezések megtisztítására, hasznosítására vagy ártalmatlanítására, az eltávolított, hasznosított

vagy ártalmatlanított PCB mennyiségére, valamint

c) a 2010. június 30. után lefolytatott ellenõrzések és intézkedések eredményére

vonatkozó adatokat tartalmazza.

(3) A (2) bekezdés szerinti elemzést az OKTVF a környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére

2013. november 1-jéig megküldi.

14. § (1) Ez a rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló,

1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló 96/59/EK tanácsi

irányelv 10. cikkének a) pontja szerinti PCB-mérések két referenciamódszerének megállapításáról szóló, 2001. január

16-i 2001/68/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. § Hatályát veszti a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének

részletes szabályairól szóló 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A PCB-tõl megtisztított berendezések

A Magyarországon használt PCB-tõl megtisztított berendezéseken letörölhetetlen, domborított vagy bevésett

betûket tartalmazó táblát (címkét) kell rögzíteni, amelynek a következõket kell tartalmaznia:

PCB-TÕL MEGTISZTÍTOTT
BERENDEZÉS

A PCB-t tartalmazó folyadék cseréje
megtörtént:
– a helyettesítõ anyag neve:
…………………………
– a csere dátuma:
…………………………………….
– a cserét elvégezte:
…………………………………
A PCB koncentrációja:
…………………………………
– a régi folyadékban ……………………….
tömeg%
– az új folyadékban: …………………………
tömeg%
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2. melléklet a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A PCB-vel szennyezett berendezések és tárgyak ártalmatlanítására szolgáló mûveletek

D8: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. mellékletében máshol meg nem határozott

biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövõ vegyületeket, keverékeket a D1–D12 mûveletek valamelyikével

kezelnek.

D9: A Ht. 2. mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövõ

vegyületeket, keverékeket a D1–D12 mûveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés).

Az e mûveletek során képzõdõ veszélyes hulladékot ártalmatlanítani szükséges.

01 desztillálás,

02 fázis-szeparáció (pl. emulzióbontás),

99 egyéb (a hulladék kémiai tulajdonságaival összhangban lévõ fizikai-kémiai kezelések).

D10: Hulladékégetés szárazföldön.

01 égetés veszélyes-hulladékégetõ mûben,

99 egyéb termikus ártalmatlanítás (pl. plazmaégetés).

D12: Tartós tárolás (például tartályokban történõ elhelyezés mélymûvelésû bányában).

01 a hulladékká vált PCB-t, továbbá PCB-t tartalmazó berendezések gyûjtése tulajdonosuk üzemi gyûjtõhelyén,

02 a hulladékká vált PCB-t, továbbá PCB-t tartalmazó berendezések tárolása tárolótelepen vagy a hulladékkezelõ

telephelyén,

99 egyéb.

D15: Tárolás a D1–D14 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képzõdés helyén az elszállításig történõ

átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti elõzetes tárolást

jelenti).

01 üzemi gyûjtõhelyen történõ gyûjtés,

02 tárolás tárolótelepen, a hulladékkezelõ telephelyén,

04 a hulladékkezelõ telephelyén történõ tárolás a kezelés megkezdéséig,

99 egyéb.

3. melléklet a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A több, mint 0,05% PCB szennyezettséggel rendelkezõ berendezéseken alkalmazandó felirat

1. Nyilvántartásba vett, PCB-t tartalmazó berendezésre helyezendõ felirat:

A berendezés megnevezése:
A PCB-t tartalmazó folyadék
térfogata (dm3-ben):
A nyilvántartásba vétel dátuma:

2. Azoknak a helyiségeknek az ajtajára rögzítendõ felirat, ahol PCB-t tartalmazó berendezés található:

Vigyázat!
Ebben a helyiségben PCB-t
tartalmazó
berendezés van.
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A vidékfejlesztési miniszter 145/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § 30. pontjában meghatározott

hulladékolajra,

b) az a) pont szerinti hulladékolajjal kapcsolatos tevékenységekre, valamint

c) arra a hulladékbirtokosra, akinek tevékenysége során hulladékolaj képzõdik.

(2) E rendelet alkalmazásában hulladékolajjal kapcsolatos tevékenységnek minõsül

a) a hulladékolaj átvétele, gyûjtése, szállítása, kezelése és tárolása;

b) a hulladékolajat kezelõ hulladékkezelõ létesítmény üzemeltetése.

2. Általános rendelkezések

2. § A PCB-t és PCT-t tartalmazó olajokra a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

szóló miniszteri rendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3. § A hulladékolaj talajra és talajba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, valamint a csatornarendszerekbe juttatása tilos.

4. § (1) A háztartásban képzõdõ hulladékolajat az ingatlantulajdonos

a) a hulladékolaj kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõ hulladékkezelõnek átadja,

vagy

b) olyan hulladékgyûjtõ udvarba vagy átvételi helyre szállítja, ahol a hulladékolaj átvételét és gyûjtését jogszerûen

végzik.

(2) A hulladékolaj gyûjtése, tárolása, szállítása, kereskedelme, közvetítése, elõkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása

– az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl

szóló kormányrendelet szerint végezhetõ.

5. § (1) Hulladékolaj üzletszerû szállítását, tárolását, kereskedelmét, elõkezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását csak

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet végezheti.

(2) A hulladékolaj kezelésérõl a Ht. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell gondoskodni.

(3) A hulladékolaj energetikai hasznosítással történõ kezelése során a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirõl,

mûködési feltételeirõl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirõl szóló miniszteri rendelet elõírásait

kell megfelelõen alkalmazni.

3. A hulladékolaj hasznosítása

6. § (1) Hulladékolaj a Ht. 3. mellékletében meghatározott hasznosítási mûveletek közül az R1, az R9, az R12, valamint az

R13 azonosító kóddal jelölt mûvelet útján hasznosítható.

(2) A hulladékolajat regenerálással kell hasznosítani, ha az összességében legjobb környezeti eredményt a regenerálás

biztosítja, és a regenerálást a mûszaki és gazdasági körülmények lehetõvé teszik.

(3) A hulladékolaj regenerálása során biztosítani kell, hogy

a) a hasznosítási mûvelet a környezetben ne okozzon szennyezést,

b) a regenerálás során képzõdõ maradék hulladék és a környezetre veszélyt jelentõ anyagok mennyisége a lehetõ

legkevesebb legyen, valamint

c) a hulladékkezelõ mindazokat a szennyezõ anyagokat eltávolítsa, amelyek a regenerált olaj termékként történõ

felhasználását megakadályozzák.
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7. § (1) A regenerálás során nyert alapolaj poliklórozott bifenilt (a továbbiakban: PCB) és poliklórozott terfenilt

(a továbbiakban: PCT) 0,001 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban nem tartalmazhat, és az alapolajnak meg

kell felelnie a hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó, a Ht. 9. és 10. §-ában foglalt követelményeknek.

(2) A PCB-t vagy PCT-t tartalmazó hulladékolaj regenerálása csak akkor végezhetõ, ha a regenerálás során a PCB-k vagy

PCT-k lebomlanak, vagy koncentrációjuk olyan mértékben csökkenthetõ, hogy a regenerált olaj PCB- vagy

PCT-koncentrációja nem haladja meg a 0,001 tömegszázalékot.

(3) A 0,001 tömegszázaléknál több PCB-t vagy PCT-t tartalmazó hulladékolajra a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó

berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet elõírásait kell megfelelõen alkalmazni.

4. A hulladékolaj ártalmatlanítása

8. § (1) Ha a hulladékolaj hasznosítása nem lehetséges, a hulladékolajat a Ht. 2. mellékletében meghatározott ártalmatlanítási

mûveletek közül a D9, a D10, a D13, a D14 és a D15 azonosító kóddal jelölt mûvelet útján ártalmatlanítani kell.

(2) A hulladékolaj regenerálása vagy energetikai hasznosítása során képzõdõ maradék anyagok ártalmatlanítását

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet szerint kell

végezni.

9. § Az e rendeletben szereplõ anyagok és hulladék PCB-koncentrációjának meghatározását, valamint az ezt megelõzõ

mintavételt akkreditált laboratóriumok végezhetik a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/ PCT)

ártalmatlanításáról szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti

PCB-mérések két referenciamódszerének megállapításáról szóló, 2001. január 16-i 2001/68/EK bizottsági

határozatban rögzített módszerek alapján.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkében foglalt rendelkezéseknek

való megfelelést szolgálja.

11. § Hatályát veszti a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól szóló 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 146/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítésérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

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

Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Körös-éri Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: Tájvédelmi Körzet) elnevezéssel a Bács-Kiskun

megyében Kelebia, Csongrád megyében Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös közigazgatási területén lévõ,

2128,2 hektár kiterjedésû területet, továbbá a Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom az egyes természeti területek

védetté, valamint helyi jelentõségû természetvédelmi területek országos jelentõségûvé nyilvánításáról, továbbá

természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelettel Ásotthalmi Láprét

Természetvédelmi Terület néven védetté nyilvánított 94,9 hektár kiterjedésû területet.

(2) A Tájvédelmi Körzet összesen 2223,1 hektár kiterjedésû területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az

1. melléklet tartalmazza.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Körös-ér mentén, valamint a Dorozsma-Majsai-homokhát déli részén található táji értékek,

természetes és természetközeli állapotú növénytársulások, valamint a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek

megõrzése, különös tekintettel a fokozottan védett egyhajú virágra (Bulbocodium vernum) és a kritikusan

veszélyeztetett, a világon csak ebben a térségben elõforduló délvidéki földikutyára [Nannospalax (leucodon)

montanosyrmiensis].

3. § A terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentõségû természetvédelmi területek országos

jelentõségûvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.)

KVM rendelet 11. §-a és 14. számú melléklete.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 146/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A Körös-éri Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ásotthalom

0103/2, 0115/1, 0115/16, 0115/2, 0140/3, 0154/15, 0154/17, 0154/22-bõl 0,3344 hektár (az E708888,46-N95071,86,

E708610,85-N95041,56, E708737,33-N95056,50, E708769,24-N95060,25, E708858,66-N95071,06,

E708861,83-N95071,44, E708903,85-N95091,47, E708630,23-N95031,76, E708907,70-N95082,13,

E708617,56-N95030,16, E708869,68-N95061,83, E708849,54-N95059,29, E708827,40-N95056,51,

E708775,49-N95050,00, E708751,97-N95047,05, E708645,18-N95033,64, E708630,23-N95031,76,

E708905,35-N95087,84, E708721,12-N95054,59 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0154/33,

0154/34, 0154/37, 0154/64, 0154/65, 0154/66, 0154/67, 0154/68, 0154/82, 0154/83, 0154/84, 0154/85, 0154/86,

0154/87, 0154/88, 0154/89, 0154/90, 0154/91, 0154/92, 0154/93, 0154/94, 0154/96, 0154/97, 0154/98, 0154/99,

0159/8, 0159/9, 0159/11, 0159/12, 0159/13, 0159/17, 0159/18, 0159/19, 0159/20, 0159/21, 0159/22, 0159/23, 0159/24,

0159/25, 0159/26, 0159/27, 0159/28, 0159/29, 0159/32, 0164-bõl 0,0258 hektár (az E709858,03-N95093,15,
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E709842,44-N95034,62, E709860,56-N95093,20, E709859,59-N95126,79, E709856,51-N95126,37,

E709842,26-N95040,99, E709839,29-N95035,98, E709835,91-N95030,26, E709838,68-N95028,67,

E709842,44-N95034,62, E709858,75-N95128,60 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0273/100,

0273/102a, 0273/102b, 0273/102d, 0273/102f, 0273/102g, 0273/102h, 0273/102j, 0273/102k, 0273/102l, 0273/102m,

0273/102n, 0273/102t, 0273/17, 0273/18, 0273/19, 0273/20, 0273/25a, 0273/25b, 0273/30, 0273/50b, 0273/51b,

0273/51c, 0273/52b, 0273/61, 0273/62, 0273/69a, 0273/69c, 0273/69f, 0273/69g, 0273/69h, 0273/69j, 0273/69l,

0273/69m, 0273/69n, 0273/69s, 0273/69v, 0273/70b, 0273/79, 0273/82, 0273/83, 0273/84a, 0273/85, 0273/88,

0273/89, 0273/91, 0273/92, 0273/93, 0273/94, 0273/99, 0325/11, 0325/12, 0325/127, 0325/128, 0325/129, 0325/13,

0325/131, 0325/132a, 0325/134, 0325/135, 0325/14, 0325/140a, 0325/140b, 0325/140d, 0325/140f, 0325/140h,

0325/141, 0325/142, 0325/144, 0325/145, 0325/146, 0325/147, 0325/18, 0325/19, 0325/2, 0325/20, 0325/22, 0325/23,

0325/25, 0325/27, 0325/28, 0325/29, 0325/30, 0325/34, 0325/35, 0325/36, 0325/37, 0325/38a, 0325/39a, 0325/40a,

0325/43, 0325/47, 0325/48, 0325/49, 0325/50, 0325/6, 0325/8, 0326/, 0327/14, 0327/16, 0327/21, 0327/22, 0328-ból

0,1486 hektár (az E706106,62-N89366,83, E706190,51-N89356,01, E706460,75-N89272,19, E706275,92-N89339,82,

E706615,69-N89185,06, E706107,04-N89369,77, E706282,33-N89340,86, E706462,09-N89274,65,

E706620,61-N89185,93, E706279,45-N89339,26, E706276,96-N89341,75, E706620,61-N89185,93 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0331/1-bõl 0,6777 hektár (az E706199,55-N89453,18,

E706372,37-N89684,29, E706382,44-N89648,22, E706395,66-N89600,85, E706367,49-N89701,79,

E706205,86-N89449,97, E706287,89-N89524,47, E706182,19-N89462,02, E706145,15-N89480,88,

E706115,26-N89496,10, E706234,09-N89472,88, E706365,20-N89695,12, E706296,51-N89531,40,

E706229,99-N89477,93, E706205,89-N89458,37, E706055,01-N89535,19, E706025,92-N89506,08,

E706009,85-N89511,94, E705985,16-N89491,02, E706056,46-N89526,04, E705882,37-N89589,34,

E705726,82-N89738,13, E706389,93-N89606,51, E705882,37-N89589,34, E706011,91-N89503,20,

E705985,22-N89480,59, E705977,35-N89488,12, E705727,51-N89727,10, E706376,18-N89670,62,

E705726,38-N89738,56, E705734,05-N89731,22, E705878,67-N89592,88, E705721,88-N89732,49,

E706027,83-N89497,39 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0331/2, 0337/, 0342/11a-ból 22,1247

hektár (az E706287,89-N89524,47, E706296,51-N89531,40, E706389,93-N89606,51, E706365,20-N89695,12,

E706358,15-N89674,51, E706311,34-N89690,47, E706229,99-N89477,93, E706354,19-N89734,46,

E705878,67-N89592,88, E706315,06-N89876,21, E706328,57-N89742,91, E706205,89-N89458,37,

E706055,01-N89535,19, E706025,92-N89506,08, E706009,85-N89511,94, E705882,37-N89589,34,

E705734,05-N89731,22, E705726,82-N89738,13, E705851,68-N89842,87, E705942,78-N89887,00,

E706003,39-N89916,36, E705932,46-N89882,00, E705985,16-N89491,02, E706305,51-N90025,79,

E705777,41-N89788,98, E706315,06-N89876,21, E706313,66-N89881,28, E706309,60-N89895,98,

E706311,50-N89978,10, E706302,21-N90017,27, E706305,98-N90018,68, E706317,24-N90022,88,

E706303,50-N90028,43 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0342/8, 0447/16, 0447/17, 0447/18,

0447/19, 0447/2, 0447/21, 0447/6, 0447/7, 0447/9, 0449/1, 0449/3, 0450/2c-bõl 5,0967 hektár (E702285,29-N92147,12,

E702302,39-N92165,10, E702396,94-N92002,14, E702491,81-N91763,13, E702566,67-N92013,31,

E702515,64-N92127,74, E702393,00-N92103,13, E702423,42-N92067,98, E702397,34-N92097,59,

E702393,15-N92006,52, E702302,39-N92165,10, E702249,21-N92123,97, E702296,25-N92163,34,

E702416,33-N91925,08, E702392,59-N91976,07, E702322,99-N92150,48, E702345,21-N92155,74,

E702390,52-N92162,76, E702307,94-N92032,54, E702390,37-N92116,28, E702388,69-N91907,26,

E702482,93-N91762,32, E702491,81-N91763,13, E702417,12-N92132,36 EOV koordinátapárok által meghatározott

területrész), 0450/2f-bõl 1,0455 hektár (az E702388,69-N91907,26, E702397,34-N92097,59, E702423,42-N92067,98,

E702421,50-N92066,74, E702416,33-N91925,08, E702392,59-N91976,07, E702396,94-N92002,14,

E702366,89-N91940,77, E702393,15-N92006,52, E702423,42-N92067,98, E702307,94-N92032,54 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0451/, 0452/, 0453/1, 0454/1, 0454/2, 0454/3, 0454/4, 060/1, 060/2,

062/, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 064/, 065/, 066/2c, 066/4c, 066/5, 066/6, 067/, 068/1, 068/10, 068/11, 068/12, 068/2,

068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 069/, 070/, 071/, 072/, 073/, 074/1, 074/2, 074/21, 074/3, 074/4, 074/5,

075/, 076/, 077/1a, 077/1c, 082/, 083/, 084/2, 084/3, 084/35, 084/37, 084/4, 084/40, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45,

084/46, 091/, 092/1, 092/2, 092/3, 093-bõl 1,0977 hektár (az E707256,44-N99294,99, E707181,59-N99147,71,

E707368,84-N99407,12, E707356,65-N99397,99, E707344,48-N99388,78, E707286,36-N99343,06,

E707250,86-N99304,23, E707071,93-N98839,06, E707185,03-N99156,50, E707067,67-N98830,71,

E707062,56-N98843,06, E707058,62-N98833,47, E707034,14-N98773,39, E707376,48-N99397,84,

E706915,01-N98480,89, E706925,92-N98476,54, E707067,67-N98830,71, E707367,43-N99390,71,
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E707352,92-N99381,67, E707293,48-N99336,40, E707002,78-N98696,40, E707238,72-N99262,02,

E707231,81-N99269,40 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 094/, 095/2, 095/3, 095/4

Kelebia

0109/4, 0109/5, 0109/6, 0111-ból 1,6824 hektár (az E695516,61-N94586,57, E696162,00-N94558,15,

E696194,65-N94540,82, E696225,60-N94509,58, E696262,58-N94471,20, E696290,07-N94442,67,

E696295,98-N94436,69, E696409,06-N94322,21, E696091,31-N94516,74, E696121,37-N94534,35,

E696405,06-N94326,23, E696097,10-N94537,29, E696416,15-N94329,26, E696412,63-N94327,10,

E696294,37-N94446,86, E696229,89-N94513,77, E696198,42-N94545,54, E696181,26-N94556,27,

E696149,97-N94567,98, E696148,20-N94567,10, E696142,76-N94564,41, E696690,51-N94053,03,

E696100,62-N94539,38, E695884,98-N94412,32, E696066,21-N94518,90, E695910,48-N94428,02,

E695902,11-N94422,83, E695896,91-N94419,66, E695966,55-N94443,66, E695855,84-N94418,36,

E696178,45-N94550,95, E695679,68-N94503,78, E695607,20-N94540,49, E695520,64-N94584,33,

E696104,97-N94542,07, E695741,76-N94461,51, E695683,45-N94505,66, E696697,33-N94045,52,

E695912,15-N94410,75, E695902,70-N94405,38, E695898,39-N94402,93, E695855,52-N94404,19,

E695673,05-N94497,16, E695603,36-N94532,91, E695516,89-N94577,26, E695368,01-N94651,83,

E696445,24-N94285,79, E695884,53-N94395,06, E696602,06-N94127,92, E695361,41-N94655,14,

E696449,32-N94281,68, E696594,96-N94135,07, E695925,47-N94418,81, E696689,05-N94040,20,

E695920,76-N94415,96, E695516,61-N94586,57, E695349,47-N94670,06, E695345,91-N94662,90 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0112/1, 0112/2, 0120/, 0121/, 0122/, 0123/1, 0123/2, 0123/3, 0124/,

0126/10, 0126/2, 0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0126/8, 0126/9, 0127/, 0128/, 0129/, 0130/10, 0130/2,

0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/7, 0130/8, 0130/9, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0132/2, 0132/3, 0132/5, 0132/6, 0132/7,

0132/8, 0132/9, 0148/2, 0149/1, 0156/2, 0157/1, 0157/3, 0157/4, 0157/5, 0158/, 0159/, 0160/, 0161/, 0162/, 0163/1,

0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0164/, 0165/, 0166/1, 0166/2, 0166/3, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6,

0168/1, 0168/2, 0169/1, 0169/2, 0169/3, 0169/4, 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0172-bõl 0,4769 hektár (az

E698839,85-N94450,65, E698825,85-N94449,50, E698829,86-N94450,11, E698726,77-N94434,55,

E698854,91-N94453,75, E698923,51-N94476,93, E698975,56-N94494,52, E698993,70-N94492,21,

E698638,40-N94421,62, E698503,40-N94390,52, E698990,58-N94492,27, E698954,21-N94478,97,

E698597,93-N94415,07, E698631,60-N94420,17, E698993,70-N94492,21, E698949,60-N94477,42,

E698839,40-N94440,46, E698831,43-N94439,73, E698644,55-N94411,51, E698639,63-N94410,77,

E698633,48-N94409,84, E698502,20-N94400,45 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0187/10a,

0187/10b, 0187/11, 0187/12, 0187/14, 0187/15, 0187/17, 0187/18, 0187/19, 0187/4, 0187/5, 0188/, 0189/1, 0190/,

0191/, 0192/, 0193/1, 0193/2, 0194/, 0195/, 0196/1, 0196/2, 0197/, 0198/a-ból 49,7057 hektár (az

E699661,50-N93567,34, E699295,88-N93331,94, E699242,02-N93377,28, E699275,80-N93358,35,

E699276,38-N93350,20, E699288,48-N93338,87, E698941,96-N93676,37, E699181,84-N93421,37,

E699174,48-N93426,76, E699307,70-N93335,08, E699336,73-N93306,86, E699347,48-N93315,48,

E699664,26-N93569,53, E699588,69-N93818,48, E699117,63-N93709,45, E699116,31-N93715,30,

E699661,53-N93567,34, E699813,29-N94480,72, E699844,99-N94274,39, E698943,41-N94455,99,

E698981,75-N94287,41, E699256,74-N94347,35, E699253,21-N94363,56, E698954,21-N94478,97,

E699775,25-N94524,91, E698993,70-N94492,21, E699813,31-N94480,73, E699879,31-N94188,59,

E699899,86-N94153,03, E699933,02-N94103,59, E699936,52-N94098,25, E699946,88-N94081,89,

E699210,54-N94559,81, E699649,44-N94660,26, E699926,54-N94293,05, E699923,64-N94298,54,

E699842,54-N94279,98, E699801,83-N94351,38, E699632,52-N94630,21, E698949,60-N94477,42,

E699618,58-N94644,44, E700131,01-N93950,15, E699659,43-N94655,40, E699668,20-N94651,13,

E699719,13-N94590,10, E699775,25-N94524,91, E699025,71-N94496,61, E699719,87-N94087,74,

E699626,85-N94627,44, E699772,23-N94257,74, E699769,13-N94263,18, E699090,60-N93488,22,

E699664,35-N94239,20, E698945,53-N93669,58, E699634,26-N94232,31, E700024,52-N93998,13,

E699569,01-N94211,23, E699644,67-N94517,97, E699793,89-N94213,67, E699776,44-N94176,28,

E699751,35-N94201,52, E699740,90-N94186,72, E699773,43-N94091,51, E699751,94-N94082,63,

E699565,26-N94216,52, E699837,7-N94733,26, E699881,1-N94724,22, E699210,54-N94559,81,

E699876,35-N94217,70, E700134,44-N93944,79, E699911,57-N93767,87, E699832,19-N93704,21,

E699727,94-N94060,30, E699700,35-N94434,71, E699945,18-N94530,02, E699676,23-N94429,38,

E699564,55-N94677,82, E699534,51-N94668,46, E699533,88-N94667,80, E699545,59-N94625,08,

E699614,65-N94582,17, E700099,02-N93996,90, E699775,25-N94524,91, E698894,07-N93971,68,
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E699823,13-N94469,29, E699004,43-N94492,00, E699875,00-N94396,85, E699845,44-N94430,39,

E699116,31-N93715,30, E699073,50-N93906,12, E699058,50-N93961,85, E699775,25-N94524,91,

E698958,11-N93988,59, E699845,44-N94430,39, E698910,40-N93870,97, E698911,36-N93865,04,

E698942,64-N93675,07, E698990,20-N93584,56, E698982,40-N93551,33, E699008,66-N93533,81,

E699069,60-N93499,90, E699074,85-N93496,98, E699048,51-N93964,49, E699845,42-N94430,39 EOV

koordinátapárok által meghatározott területrész), 0198/b, 0198/c, 0198/d, 0198/f, 0198/h, 0222/28, 0222/29, 0222/30,

066/, 067/a-ból 4,7407 hektár (az E697251,89-N94233,07, E697122,03-N94266,86, E697146,75-N94184,20,

E696826,44-N94061,82, E697049,00-N94143,53, E696726,59-N94064,33, E697167,81-N94209,54,

E696822,50-N94054,13, E697251,93-N94229,57, E696697,33-N94045,52, E696689,05-N94040,20,

E696697,19-N94031,29, E696710,88-N94020,33, E696813,38-N94057,32, E696818,25-N94059,01,

E696819,38-N94048,02, E697142,70-N94322,70, E696821,98-N94132,34, E696874,77-N94169,38,

E696885,27-N94176,75, E696907,67-N94192,46, E696958,27-N94171,68, E696994,20-N94206,72,

E697018,23-N94270,01, E697078,47-N94312,27, E697101,29-N94345,98, E697109,31-N94168,63,

E697120,15-N94341,22, E697189,14-N94262,87, E697147,85-N94318,47, E697122,03-N94266,86,

E697248,10-N94236,16, E697199,13-N94276,37 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 067/c, 067/d,

067/f, 067/g, 067/h, 067/j

Mórahalom

0100/19, 0100/1a, 0100/1b, 0100/1h, 0100/20, 0100/23, 0100/36a, 0100/38, 0100/39b, 0100/4, 0100/45, 0100/46b,

0100/46c, 0100/46d, 0100/46f, 0100/46g, 0129/114, 0129/13, 0129/23, 0129/24, 0129/25, 0129/30, 0129/31, 0129/32,

0129/33, 0129/35, 0129/36, 0129/37, 0129/38, 0129/39, 0129/92, 0190/1, 0190/2, 0190/3, 0191/13b, 0191/14b,

0191/15, 0191/23, 04/1b, 04/1c, 04/5, 05/1, 05/12b, 05/13, 05/4, 05/8b, 07/21d, 07/25, 07/7a, 07/9, 085/1, 085/13,

086/2, 087/1, 087/10, 087/2, 087/24, 087/29, 087/3, 087/30, 087/31, 087/4, 087/5, 087/6, 087/9, 089/101, 089/102,

089/115, 089/116, 089/117, 089/118, 089/121b, 089/175, 089/180, 089/181b, 089/200, 089/201b, 089/201c, 089/202,

089/203, 089/33b, 089/45, 089/80b, 092/11b, 092/14b, 092/15, 092/17c, 092/21b, 092/4, 093/18b, 093/19b, 093/20b,

099/2, 099/7

Öttömös

0100/20, 0100/32, 0100/33, 0100/39, 0100/4, 0100/41, 0100/42, 0100/43c-bõl 26,8224 hektár (az

E701054,01-N100578,92, E701088,20-N100641,93, E700325,04-N100925,22, E700378,21-N100974,80,

E700401,64-N100885,33, E701027,21-N100529,55, E700627,39-N100818,17, E700615,87-N100802,17,

E701018,13-N100512,82, E701014,86-N100506,79, E700745,30-N100680,54, E700543,87-N100854,74,

E700470,33-N100844,39, E700365,02-N100899,46, E700325,04-N100925,22, E700497,34-N100828,30,

E701179,32-N100656,75, E700335,88-N101047,95, E700712,20-N101229,52, E700748,76-N101201,29,

E700748,75-N101200,95, E700747,56-N101142,26, E700950,88-N100905,00, E700650,81-N101276,91,

E701155,40-N100671,98, E700604,02-N101313,06, E701220,55-N100655,28, E701240,29-N100654,62,

E701239,74-N100639,07, E701219,88-N100642,49, E701172,60-N100650,64, E701146,76-N100659,38,

E701116,63-N100694,32, E701104,50-N100728,85, E700594,56-N101303,71, E700325,24-N101037,43,

E700338,26-N101030,37, E700354,72-N101019,60, E700606,40-N101267,90, E700584,34-N101275,54,

E700556,35-N100871,82, EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0100/43d, 0100/43f-bõl 0,5616

hektár (az E700305,59-N101018,01, E700378,21-N100974,80, E700360,36-N100987,89, E700335,02-N101006,95,

E700310,31-N101022,67, E700303,51-N101015,95, E700267,54-N100962,28, E700325,04-N100925,22,

E700378,21-N100974,80, E700318,67-N101017,58 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 0100/43g,

0100/43h, 0100/44, 0100/45, 0100/46, 0100/47, 0100/48, 0100/49, 0100/50, 0100/51, 0100/53, 0100/54, 0100/55,

0100/57, 0100/58, 0100/59, 0100/60, 0100/61, 0100/62, 0100/63, 0100/64, 066/2, 066/29b, 066/29c, 066/3, 066/4,

066/51, 066/52b, 066/59, 066/60, 066/61, 066/62, 067-ból 0,4408 hektár (az E698972,31-N101969,66,

E699186,75-N102206,92, E698977,67-N101965,20, E699352,58-N102406,66, E699363,52-N102419,22,

E699389,07-N102448,58, E699390,81-N102450,58, E699400,84-N102452,73, E699341,82-N102384,97,

E699297,23-N102343,05, E699270,49-N102303,06, E699280,60-N102323,94, E699183,83-N102200,47,

E699180,11-N102196,22, E699172,89-N102187,99, E699150,22-N102162,11, E699041,82-N102038,41,

E699009,15-N102001,13, E698989,19-N101978,35, E698977,67-N101965,20, E699300,88-N102337,97,

E699076,99-N102089,96, E698886,05-N101860,65, E698885,61-N101861,32, E698927,75-N101908,24,

E698977,58-N101965,10, E699011,33-N102014,51, E699025,99-N102031,35, E699332,63-N102383,72,

E699060,23-N102070,71, E698927,75-N101908,24, E699114,01-N102132,51, E699124,66-N102144,74,
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E699139,96-N102162,32, E699147,04-N102170,46, E699176,09-N102203,84, E699181,34-N102209,88,

E699186,10-N102215,35, E699272,94-N102315,12, E699054,75-N102064,41 EOV koordinátapárok által

meghatározott területrész), 070/26, 070/27, 070/28, 070/29, 070/30, 070/31, 070/32, 070/33, 070/34, 070/35, 070/36,

070/38, 070/39, 070/40, 070/41, 071/, 072/10, 072/12, 072/15, 072/16, 072/17, 072/18, 072/19, 072/2, 072/24, 072/25,

072/27b, 075-bõl 0,7370 hektár (az E699760,45-N102218,26, E699407,34-N101526,44, E699572,69-N101847,57,

E699674,11-N102038,08, E699708,77-N102103,17, E699765,23-N102206,97, E699769,11-N102213,78,

E699746,29-N102191,77, E699707,17-N102118,64, E699677,98-N102064,05, E699528,62-N101764,78,

E699713,02-N102129,58, E699522,13-N101752,60, E699661,47-N102033,19, E699561,28-N101826,14,

E699404,98-N101533,45, E699391,44-N101516,35, E699391,44-N101516,35, E699381,54-N101510,32,

E699387,28-N101521,00, E699447,08-N101632,27, E699461,09-N101658,32, E699463,94-N101663,62,

E699477,40-N101688,64, E699480,96-N101695,86, E699520,46-N101769,55, E699550,33-N101825,27,

E699571,04-N101863,90, E699659,73-N102029,93, E699426,04-N101572,86 EOV koordinátapárok által

meghatározott területrész), 076/3, 077-bõl 0,0871 hektár (az E699888,62-N101950,27, E699948,77-N101831,09,

E699895,86-N101934,16, E699884,71-N101958,97, E699890,02-N101961,81, E699892,83-N101955,95,

E699948,77-N101831,09, E699943,54-N101828,15 EOV koordinátapárok által meghatározott területrész), 078/11

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû

területekkel érintett földrészletekrõl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentõségû

természetvédelmi rendeltetésû területek.

2. melléklet a 146/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A Körös-éri Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitûzések

1.1. A Körös-ér mentén és a Dorozsma-Majsai-homokhát déli részén található, kiemelkedõ táji és természeti értékekkel

rendelkezõ táj megõrzése.

1.2. A természetes és természetszerû vízpartok, semlyékek, gyepek, mocsarak, nádasok, szabad vízfelületek és erdõk

mozaikjának megõrzése.

1.3. A természetes és természetközeli életközösségek, köztük különösen a gyepes és vizes élõhelyek

életközösségeinek (beleértve a közösségi jelentõségû élõhelytípusokat és fajokat) megõrzése.

1.4. A kritikusan veszélyeztetett, a világon egyedülállóan csak a Körös-ér menti térségben elõforduló délvidéki

földikutya [Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis] populációinak védelme és megerõsítése

élõhelyfejlesztéssel, új gyepek létrehozásával.

1.5. A fokozottan védett egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) legnagyobb hazai állományának védelme, növelése

élõhelyfejlesztéssel.

1.6. A területen elõforduló védett növényfajok [köztük különösen a tartós szegfû (Dianthus diutinus), homoki kikerics

(Colchicum arenarium), mocsári kardvirág (Gladiolus palustris), bugaci nõszõfû (Epipactis bugacensis),

egyhajúvirág (Bulbocodium vernum), tarka sáfrány (Crocus reticulatus), kisfészkû aszat (Cirsium

brachycephalum), homoki nõszirom (Iris arenaria), tarka nõszirom (Iris variegata), szibériai nõszirom (Iris sibirica),

Borbás-nõszõfû (Epipactis atrorubens ssp. borbasi), pókbangó (Ophrys sphegodes), vitézvirág (Anacamptis

pyramidalis), kormos csáté (Schoenus nigricans), fehérmájvirág (Parnassia palustris), Jávorka-fényperje (Koeleria

javorkae), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata ssp. arenaria), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), fehér

tündérrózsa (Nymphea alba), vitézkosbor (Orchis militaris), homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus), tavaszi

hérics (Adonis vernalis), sulyom (Trapa natans), rucaöröm (Salvinia natans)] és védett állatfajok [köztük különösen

a kék futrinka (Carabus violaceus rakosiensis), aranypettyes bábrabló (Calosoma maderae auropunctatum),

skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus), homoki gyalogcincér (Dorcadion decipiens), nagy tûzlepke (Lycaena dispar),

óriás-tõrösdarázs (Megascolia maculata), réticsík (Misgurnus fossilis), mocsári béka (Rana arvalis), vöröshasú unka

(Bombina bombina), dunai gõte (Triturus dobrogicus), homoki gyík (Podarcis taurica), mocsári teknõs (Emys

orbicularis), bölömbika (Botaurus stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), cigányréce (Aythya nyroca), pettyes

vízicsibe (Porzana porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), barna rétihéja (Circus aeruginosus), rétisas (Haliaeetus
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albicilla), piroslábú cankó (Tringa totanus), gólyatöcs (Himantopus himantopus), gyurgyalag (Merops apiaster),

szalakóta (Coracias garrulus), fattyúszerkõ (Chlidonias hybrida), kékbegy (Luscinia svecica), fülemülesitke

(Acrocephalus melanopogon), vidra (Lutra lutra), délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon)

montanosyrmiensis)] megóvása, állományuk fenntartása, életfeltételeik biztosítása.

1.7. Folytonos ökológiai kapcsolat biztosítása a határon túl létrehozott és létrehozandó védett természeti

területekkel, valamint a határon is átnyúló hatású, nemzetközi jelentõségû természetvédelmi tevékenység

ellátása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A terület természetközeli állapotú fátlan élõhelyeinek megõrzése, fenntartása.

2.2. A vizes élõhelyek és élõviláguk fenntartása érdekében a természetes állapotnak megfelelõ vízháztartás és vízjárás

biztosítása, a vízelvezetések kedvezõtlen hatásának mérséklése vagy felszámolása.

2.3. A természetkímélõ gyepgazdálkodás biztosítása.

2.4. A természetközeli erdõ és erdõsztyepp maradványok megõrzése.

2.5. Az inváziós lágy- és fásszárú növényállományok visszaszorítása, felszámolása.

2.6. Az egyes területi egységek bemutatását, az ökoturisztikai igények kielégítését szolgáló természetvédelmi

infrastruktúra fenntartása.

2.7. A terület botanikai és zoológiai értékeinek teljes körû feltárása, természetvédelmi helyzetük folyamatos

figyelemmel kísérése és dokumentálása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme

Tilos a terület természetes formakincsének (szikpadkák, homokbuckák, semlyékek) megváltoztatása,

roncsolása.

3.1.2. Élõhelyek kezelése, fenntartása

a) A gyepterületeket elsõsorban legeltetéssel kell hasznosítani olyan, az 1. pontban meghatározott

természetvédelmi célkitûzéseknek megfelelõ legeltetési rend alkalmazásával, amely biztosítja

a mozaikos élõhelyszerkezetet. A nyílt homokpusztagyepek legeltetése és kaszálása csak

a 3.1.3. pont b) alpontban foglalt esetben engedélyezhetõ.

b) A terület gyepein, vizes élõhelyein és erdeiben a növényvédõ szerek alkalmazása az inváziós

növényfajok hatósági engedéllyel történõ irtásának kivételével tilos.

c) A nyílt és félig nyílt homoki gyepeken és azok nyáras-borókásokkal alkotott élõhely együttesein,

valamint a tölgyes-erdõssztyepp területeken kizárólag az élõhelyek megõrzését biztosító

természetvédelmi kezelés végezhetõ és csak ezt szolgáló tevékenység engedélyezhetõ.

d) A nyílt és félig nyílt homoki gyepek és azok nyáras-borókásokkal alkotott élõhelyegyüttese,

valamint a tölgyes-erdõssztyepp területek elhelyezkedésérõl a Tájvédelmi Körzet

természetvédelmi kezeléséért felelõs Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban:

igazgatóság) e rendelet hatályba lépését követõen egy hónapon belül, a továbbiakban pedig

szükség szerint tájékoztatja az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és a természetvédelmi

hatóságot.

e) A tisztásokat meg kell õrizni.

3.1.3. Fajok védelme

a) A Kelebiai-halastavakon költõ vízimadár közösség védelme érdekében a fényszóróval történõ

vadászat a február 15. és szeptember 30. közötti idõszakra nem engedélyezhetõ a tavak

partvonalától számított 500 m szélességû területen belül. A megjelölt idõszakban és területen az

éjszakai vadszámlálás tilos.

b) A gyepek záródását nem tûrõ, védett és fokozottan védett növényfajok érdekében az élõhelyükön

minden évben keletkezõ biomasszának egy részét kaszálással vagy legeltetéssel, vagy

a körülményektõl függõen ezek együttes alkalmazásával az élõhelyeik állapotának javítása

érdekében el kell távolítani.

c) A földikutya populációk védelme érdekében élõhelyükön – különösen a Kelebia külterületén

található Bácsboristai-legelõ és Kelebiai-halastavak területegységben – talajbolygatással járó

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 179. szám 37089



tevékenység nem folytatható. Gyepesítések révén a földikutya élõhelyek kiterjedésének növelését,

egymástól elszigetelt állományaik kapcsolatát helyre kell állítani.

d) A b) és c) alpontban szereplõ elõírásokkal érintett területek elhelyezkedésérõl az igazgatóság

rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja az érintett tulajdonosokat, földhasználókat.

3.1.4. Táji, kultúrtörténeti értékek

a) A védett régészeti lelõhelyeken a kultúrtörténeti értékek védelme érdekében a talaj mechanikai

bolygatása nem lehet mélyebb 25 cm-nél.

b) A kunhalmokon a talaj mechanikai bolygatása tilos.

3.1.5. Látogatás

a) A Nagy-Széksóstó területegység szabadon látogatható. A rekreációban betöltött szerepét fenn kell

tartani.

b) Szabadon látogatható a Bácsboristai legelõ, Bogárzó, Kelebiai-halastavak és erdõk, Kissori-semlyék,

Madarász-tó, Öttömösi baromjárás területegység.

c) Az Ásotthalmi láprét, Csipak-semlyék, Emlékerdõ, Átokházi-tõzegbánya, Rivó-erdõ és semlyék,

Tanaszi-semlyék területegység oktatási célból csak csoportosan, az igazgatóság által biztosított

szakvezetõ jelenlétében látogatható. Egyéb célból történõ látogatás esetén az Ásotthalmi láprét és

Emlékerdõ területegység esetében az igazgatóságot elõzetesen értesíteni kell.

d) A Kelebiai-halastavak és erdõk területegység vízfelszínein turisztikai tevékenység nem folytatható.

3.1.6. Kutatások, vizsgálat

a) A fokozottan védett növény- és állatfajok állományát az igazgatóságnak rendszeresen fel kell

mérnie.

b) Az igazgatóságnak folyamatosan nyomon kell követnie a legveszélyesebb inváziós,

élõhely-átalakításra képes fajok [nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), zöld juhar (Acer negundo),

amerikai kõris (Fraxinus pennsylvanica), bálványfa (Ailanthus altissima), keskenylevelû ezüstfa

(Elaeagnus angustifolia), selyemkóró (Asclepias syriaca), és amerikai aranyvesszõ (Solidago

gigantea, S. canadensis)] állományait.

3.1.7. Terület- és földhasználat

a) A területen új burkolt út nem létesíthetõ, a meglévõk nem szélesíthetõk.

b) Új földút csak természetvédelmi céllal, természetvédelmi szempontból kedvezõtlenebb helyen

lévõ út kiváltása érdekében, ez utóbbi egyidejû felhagyása mellett létesíthetõ.

c) Szántó és erdõ létesítése tilos.

d) Termõföld mûvelés alóli végleges kivonása, végleges más célú hasznosítása csak

a természetvédelmi kezelés részeként, az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célkitûzések megvalósítása érdekében engedélyezhetõ.

e) A területen új építési telket kialakítani, beépítésre szánt területet kijelölni tilos. Beépítésre

a meglévõ tanyahelyeket lehet igénybe venni.

f) Bányászati tevékenység, anyagnyerés tilos a területen. A tilalom alól kivételt képez az olyan

geofizikai mérési módszerek alkalmazása, amelyek nem járnak a felszíni talajrétegek bolygatásával,

továbbá az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott szénhidrogén-kutatási engedélyben

szereplõ tevékenységek, valamint az e rendelet hatálybalépését megelõzõen fektetett

szénhidrogén védnevû bányatelkek bányászati tevékenységgel összefüggõ jogszerû használata.

A kivételként felsorolt tevékenységek csak a terület táji és természeti értékeinek (különös

tekintettel az élõhelyekre és azok életközösségeire, továbbá a területen található védett növény- és

állatfajokra) veszélyeztetése, károsítása nélkül valósíthatók meg.

g) Halastó, horgásztó, rekreációs víztér és az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célkitûzéseknek nem megfelelõ – így különösen kizárólag öntözési célú – víztározó létesítése tilos.

h) Vízfolyás vagy állóvíz halászati vízterületté nyilvánítása, nyilvántartott halászati vízterület

kiterjedésének bõvítése csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitûzésekkel

összhangban lehetséges.

i) Nem õshonos vadászható vadfaj spontán betelepülése esetén annak felszámolásáról, a területrõl

való eltávolításáról a vadászatra jogosult köteles gondoskodni.

j) Mesterséges vadkibocsátás (kivéve fogoly), zárttéri vadtartás, apróvadnevelõ és

apróvad-kibocsátóhely, vaditató létesítése tilos. Egyéb vadászati létesítmény csak engedéllyel és
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az engedélyes által az igazgatóság legkésõbb a létesítést megelõzõ 5. napig történõ

tájékoztatásával helyezhetõ el, alakítható ki.

k) Vadföld nem létesíthetõ a területen, kivéve, ha az az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célkitûzések megvalósítása érdekében (többek között természetvédelmi szempontból

kedvezõtlenebb helyen lévõ vadföld kiváltása érdekében) történik.

l) Természetes növénytársulás állományában szóró létesítése vagy meglévõ szóró fenntartása csak

abban az esetben engedélyezhetõ, ha az természetvédelmi célt – vadállomány-apasztást – szolgál.

Engedélyezett új szóró elhelyezése, kialakítása az engedélyes által az igazgatóság legkésõbb

a létesítést megelõzõ 5. napig történõ tájékoztatásával történhet.

m) Természetes mederben összegyülekezõ felszíni vizek, továbbá felszín alatti vizek mezõgazdasági

célra (öntözés) vagy rekreációs rendeltetésû víztér vízutánpótlása céljából nem vehetõk igénybe.

A tilalom alól kivételt képez a kifejezetten aszálykár elhárítása céljából végzett öntözés, amelynek

során a vízkivétel nem veszélyeztetheti a felszíni víztest, illetve a vízkivétellel érintett térség

élõvilága ökológiai vízigényének biztosítását. Kivételt képez továbbá a felépítménnyel rendelkezõ

ingatlanrészen engedéllyel kialakított kertek öntözési és egyéb vízigényét kielégítõ, évi 500 m3-nél

kisebb vízfelhasználású kutakból történõ, a hatályos vízjogi használatbavételi engedély

elõírásainak megfelelõ vízkivétel.

n) A rét/legelõ, nád, erdõ, vízállás és mocsár területeken jelentkezõ felszíni vizeknek és a talajvíznek

a terep természetes domborzati adottságaiból adódó természetes lefolyás mértékét, illetve

ütemét meghaladó, mesterséges elvezetése tilos.

o) A növényvédelmet kizárólag vizekre és vízben élõ szervezetekre nem veszélyes minõsítésû

szerekkel lehet végezni.

p) A természetbeni állapot szerinti gyep, nádas és mocsár területeken talajerõ-utánpótlást csak az ott

legelõ állatok által elhullajtott trágya képezhet.

q) A területen tilos új légvezetéket kialakítani, a már meglévõ légvezetékek földben történõ

vezetésére kell törekedni.

r) Új közmû létesítésekor a közmûvezetéket a földfelszín alatt kell vezetni az 1. pontban

meghatározott természetvédelmi célkitûzések figyelembevételével.

s) A területen átvezetett gáz- és olajvezeték üzemszerû mûködtetésével, fenntartásával és

fejlesztésével járó tevékenységet a védett természeti terület legkisebb mértékû zavarásával szabad

végezni. Talajbolygatással járó tevékenység nem végezhetõ vizes, nedves talajállapot mellett,

valamint március 15. és július 15. között, kivéve a gáz- és olajvezeték mûködtetése következtében

bekövetkezõ havária elhárítása érdekében végzett tevékenységet. Gyep és vizes élõhely talajának

mechanikai mozgatása során a talaj gyökérrel átszõtt felsõ 25 cm-es rétegét (gyeptégla) úgy kell

kiásni és ideiglenesen elhelyezni, hogy az a munkálatok befejezése után korábbi helyére kerüljön

vissza, a gyepstruktúra helyreállását biztosítandó. A kiásott talajt úgy kell elhelyezni, hogy az a gyep

és vizes élõhely talajbolygatással nem érintett állományát közvetlenül ne károsítsa.

t) A területnek csak ruderális növényzetû, vagy inváziós növényekkel fertõzött, vagy szántóföldi

mûvelés alatt álló területrészein alakítható ki haszonállatok idõszakos pihentetésére szolgáló állás

az igazgatósággal elõzetesen egyeztetett módon.

u) A területen tilos reklámtáblákat elhelyezni.

v) Szántó, rét/legelõ hasznosítású területen napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

w) Technikai sporttevékenység nem végezhetõ a területen.

x) Éjszakai horgászat csak a június 30-tól február 15-ig terjedõ idõszakban lehetséges.

3.2. Mûvelési ághoz vagy földhasználati módhoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Szántó mûvelési ágú területek kezelése

a) Istálló- és mûtrágyázás maximum 90 kg/ha/év N-hatóanyagtartalommal lehetséges.

b) Felhagyott szántókon sarjúkaszálást a felhagyást követõ elsõ 5 évben kell végezni.

c) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõ három évben szántóként nem hasznosított,

visszagyepesedõ, de az ingatlan-nyilvántartásban szántóként szereplõ területek újra nem törhetõk

fel, mûvelési águkat a természetbeni állapothoz kell igazítani, hasznosításuk a 3.2.2. pontban

foglaltak szerint lehetséges.

d) A tarló és szalma égetése tilos.
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e) A mélyszántás tilos, amely alól kivételt képez a lucernatelepítés talaj-elõkészítése (legfeljebb 35 cm

mélységig).

f) Energianövények telepítése, termesztése tilos.

g) Vizekre és vízben élõ szervezetekre veszélyes vagy közepesen veszélyes vegyszerek felhasználása

tilos.

h) Szántóterületen trágya legfeljebb hat hétig tárolható.

3.2.2. Gyep (rét és legelõ) mûvelési ágú területek kezelése

a) Gyepeken gépjármûvel közlekedni tilos. A tilalom nem vonatkozik a természetvédelmi kezelés és

– a külterületi fõcsatorna parti sávján – a vízgazdálkodási alapfeladatok ellátása érdekében történõ

gépjármûhasználatra, valamint a jogszerû gazdálkodási tevékenység keretében, engedélyezett

tevékenységet végzõ hivatásos vadász gépjármûhasználatára, továbbá a természetvédelmi

kezelés, valamint a jogszerû gazdálkodási tevékenység keretében végzett

mezõgazdaságigép-használatra.

b) Növényvédõ szerek felhasználása nem engedélyezhetõ, kivéve, ha az kifejezetten

természetvédelmi céllal, különösen a nem õshonos, agresszíven terjeszkedõ növényfajok elleni

védekezés során történik a 3.1.7. pont o) alpontban meghatározott feltételekkel.

c) Felülvetés és gyepfeltörés nem engedélyezhetõ, kivéve, ha az kifejezetten természetvédelmi céllal

történik. Az engedélyesnek legkésõbb a tevékenység tervezett idõpontját megelõzõ 5. napig

tájékoztatnia kell az igazgatóságot.

d) Mechanikai jellegû ápolási munkák (fogasolás, tárcsázás, hengerezés) végzése tilos, kivéve, ha

természetvédelmi céllal (különösen természetes gyepek rekonstrukciója során) történik. Az

engedélyesnek legkésõbb a tevékenység tervezett idõpontját megelõzõ 5. napig tájékoztatnia kell

az igazgatóságot.

e) Gyepeken tûzpászták létesítése és a meglévõk fenntartása tilos.

f) Égõ gyepen – ha a tûz nem fenyeget közvetlenül emberéletet, épületet, nagy értékû

mezõgazdasági létesítményt vagy több hektáros kiterjedésû erdõterületet – tilos a tûz terjedése

ellen szántással, tárcsázással, a gyepek felszaggatásával vagy vegyszer kijuttatással védekezni.

g) Gyepterületek égetése tilos, kivéve a természetvédelmi céllal (különösen túlzottan felhalmozódott

fûavar eltávolítása érdekében) végzett eseti, nem rendszeres égetést.

h) Legeltetni szarvasmarhafélékkel (kivéve jak), juhokkal, lófélékkel lehet.

i) Szikes rét, szikes mocsár, mocsárrét, láprét, magassásos és mocsár juhokkal történõ legeltetése

nem engedélyezhetõ.

j) Pányvás szarvasmarha-legeltetés legalább 10 méter hosszú kötéllel lehetséges. A pányvázott

helyszínt naponta változtatni kell.

k) A tisztítókaszálás legkorábbi kezdõ idõpontja szeptember 1.

l) A homoki gyepek, felhagyott szántókon (1–10 év között) kialakult gyepek, mézpázsitos gyepek

esetében csak június 15. utáni kaszálás engedélyezhetõ.

m) A mocsárrétek és szikes rétek, szikes mocsarak esetében csak július 1. utáni kaszálás

engedélyezhetõ.

n) Talaj meghajtású rendsodró, rendkezelõ használata tilos.

o) A dobkasza egyéb, nem földön csúszó kaszatípusokkal történõ kiváltására kell törekedni.

p) Gépi kaszálás vagy tisztítókaszálás során vadriasztó láncot kell használni.

q) Gépi kaszálás vagy tisztítókaszálás vizes/nedves talajon tilos.

r) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellõl, az ott élõ állatok

zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni.

s) Tisztítókaszálásonként a kaszálásra kijelölt terület 5–20%-át változó helyen kaszálatlanul kell

hagyni. A kaszálatlanul hagyandó területet az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével

a természetvédelmi hatóság a kaszálásra vonatkozó engedélyben jelöli ki. A kaszálatlanul hagyott

területeket úgy kell kijelölni, hogy abban inváziós növény állománya ne legyen.

t) Kaszáláskor és tisztítókaszáláskor legalább 8 cm-es fûtarlót kell hagyni.

3.2.3. Nádas mûvelési ágú és természetben nádas területek kezelése

a) Nádvágás (nádaratás) a november 1-jétõl február 15-ig tartó idõszakban végezhetõ. A nádvágás

befejezését be kell jelenteni az igazgatóságnak.
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b) A nádaratás helyszínérõl történõ nádkiszállítást legkésõbb február 28-ig be kell fejezni.

c) A nádaratási engedélykérelemben megjelölt nádaratással hasznosítandó területen

a természetvédelmi hatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével

a nádaratással hasznosítandó terület legalább 20%-ára kiterjedõen meghatározza azokat

a részterületeket, ahol tömbös mozaikok kialakításával a nádat – a d) alpont figyelembevételével –

lábon kell hagyni.

d) A c) alpont szerint fennhagyásra kijelölt területrészeken nádaratás kizárólag fásszárúakkal történõ

felverõdésük esetén, az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitûzések megvalósítása

érdekében engedélyezhetõ.

e) A nádaratás tervezett megkezdése elõtt legalább 48 órával értesíteni kell az igazgatóságot.

f) A nádaratás megkezdése elõtti bejáráson az igazgatóság képviselõje a gazdálkodóval közösen

kijelöli a szállítási útvonalat, és – szükség szerint – egyeztetik a d) alpont szerinti nádaratás módját.

Felázott gyepterületen szállítás nem végezhetõ, a szállítást fel kell függeszteni a felsõ talajréteg

megszáradásáig.

g) Az igazgatóság minden évben vizsgálja és ellenõrzi a nádaratás hatását annak érdekében, hogy

a nádaratással érintett területek elhelyezkedését és kiterjedését természetvédelmi szempontból

indokolt esetekben változtatni lehessen.

h) Nádas és gyepterületen a nád deponálása és válogatása tilos.

i) A nádaratás megkönnyítése érdekében az érintett terület vízszintjének megváltoztatása tilos.

j) A nádtörmelék égetése tilos.

k) A nádaratást végzõ a nád aratásához a rendelkezésére álló nádvágó gépek közül a talajállapotnak

(talajnedvességnek) megfelelõ gépet, valamint természetes, gyorsan lebomló anyagokból

készített kötözõ anyagot köteles használni.

l) A nádaratást végzõnek a nádvágó és -szállító gépeket olyan mûszaki állapotban kell tartania, hogy

elkerülhetõ legyen a mûszaki meghibásodás, és az ebbõl eredõ olajszivárgás. Amennyiben az

olajszivárgás mégis bekövetkezik, jégen történõ aratás esetén köteles a használó a kifolyt olajat

fûrészporral felitatni és a területrõl elszállítani. A szennyezõdés tényét a használó köteles az

igazgatóságnak és a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

3.2.4. Erdõk kezelése

a) Természetes, természetszerû erdõtársulásban az egészségügyi termelést kerülni kell, ha az nem

veszélyezteti az erdõ hosszú távú fenntartását.

b) Természetes erdõben fahasználat kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi

célokkal, valamint a természetvédelmi rendeltetéssel összhangban végezhetõ.

c) Az õshonos fafajok sarjadztatására alkalmas állományokban a sarjadztatásos felújítási módot kell

alkalmazni, szükség esetén kiegészítve a részleges talaj-elõkészítéses erdõfelújítással. Sikertelen

sarjadztatás esetén mesterséges felújítás megengedett. Az inváziós fásszárúak felújulását

preventív beavatkozásokkal kell megakadályozni.

d) Nem sarjadztatható õshonos fafajú erdõállományban teljes talaj-elõkészítéses erdõfelújítás csak

abban az esetben végezhetõ, ha a részleges talaj-elõkészítéssel végzett felújítási módszerek

alkalmazása sikertelen erdõfelújítást eredményez.

e) Amennyiben természetes, természetszerû erdõállomány záródása természetes ökológiai

folyamatok következményeként csökken, tilos a záródást mesterségesen, a természetes

folyamatok ellenében növelni. Az erdõ természetes záródáscsökkenését lehetõvé kell tenni

mindaddig, amíg a záródás nem csökken az m) alpontban meghatározottak szerint felülvizsgált

erdõtervben elõírt minimális érték alá.

f) Természetes, természetszerû erdõben és származékerdõben törekedni kell a biológiai sokféleséget

növelõ, természetes vagy természetszerû erdõszerkezet kialakítására.

g) Az erdõgazdálkodási tevékenység nem járhat a természetes gyepek állapotának idõszakos

rontásával sem.

h) A tûzpászták esetében az erdõ tûz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtése során az

erdõgazdálkodónak külön figyelmet kell fordítania az idegenhonos, agresszíven terjeszkedõ

növényfajok eltávolítására és megtelepedésének megakadályozására.
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i) Az idegenhonos fafajú vagy idegenhonos fafajokkal elegyes állományokban hosszabb távon

fokozatosan biztosítani kell az idegenhonos fafajok visszaszorítását és az állományok származék-

vagy természetszerû erdõvé alakítását.

j) Az erdõtervben megjelölt vágásérettségi korban kell az idegenhonos fafajú erdõrészlet

véghasználatát elvégezni, amely alól kivételt képezhet a természeti érték vagy ökológiai folyamat

védelme érdekében fenntartott erdõ.

k) Természetes, természetszerû erdõben az idegenhonos fásszárú növények eltávolítása kívánatos.

l) Az õshonos cserjések védelmét biztosítani kell, ezért a fakitermelések során állományaik

megõrzése érdekében 10–30% területi arányban a cserjést meg kell hagyni. A meghagyandó

cserjések kijelölésekor elsõsorban legalább 5 cserjefajt tartalmazó cserjefoltok kijelölésére kell

törekedni.

m) Az erdõgazdálkodásra vonatkozó további részletes elõírásokat a természet védelmérõl szóló

1996. évi LIII. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése alapján felülvizsgált érvényes erdõterv tartalmazza.

3.2.5. Halastó mûvelési ágú területek kezelése

a) Töltésoldalak növényzetének karbantartása kizárólag mechanikai úton történhet. A töltéskoronán

vizekre és vízben élõ szervezetekre nem veszélyes vegyszer is alkalmazható a 3.1.2. pont

b) alpontban meghatározottak szerint.

b) Partvédelem csak természetes anyaggal végezhetõ. Nádtelepítés, nádpalló, rõzse használata

megengedett.

c) Napnyugtától napkeltéig kizárólag õrzés és a 3.1.7. pont x) alpontban meghatározott tevékenység

folytatható oly módon, hogy az ne járjon a tavakon éjszakázó madarak zavarásával.

d) Madárriasztás vízbõl, partszegélyi növényzetbõl és a gémtelepek 500 m-es körzetében tilos.

e) A feltöltést követõen június 30-ig a halastavak vízszintje legfeljebb 20 cm-t ingadozhat.

f) Nem õshonos halfajok telepítése – az amur és a busa kivételével – tilos.

g) Gémtelep és egyéb fokozottan védett madárfaj fészkelõ állományának zavarásával járó

tevékenység nem folytatható. A jogellenes zavarás kiküszöbölése érdekében az igazgatóság

kezdeményezése és szakvéleményének figyelembevételével a természetvédelmi hatóság

a gátakon és töltéseken történõ közlekedést – beleértve a gyalogos közlekedést is –, valamint

a töltés karbantartását, a kaszálást és etetést szükség esetén korlátozhatja vagy megtilthatja.

h) A töltések kaszálása április 1. és május 31. között tilos, június hónapban egy alkalommal végezhetõ.

Gémtelep 300 m-es körzetében április 1. és június 30. között tilos a töltés kaszálása.

i) Feltöltõ csatornák tisztítása, fenntartási munkálatai (különösen a kaszálás, kotrás, nádvágás,

iszapolás) kizárólag leengedett állapotban – kisvíznél – végezhetõ. A hínárkaszálást, nádvágást

szükséges elõnyben részesíteni a kotrással (beleértve a gyökérzónás iszapolást is) szemben.

A növényzet eltávolítása (hínárkaszálás, nádvágás) július 1. és február 28. között végezhetõ.

Kotrásos karbantartás esetén elsõsorban félszelvényû kotrást kell végezni, mely augusztus 1. és

október 15. között történhet. Az érintetlenül hagyott oldalt leghamarabb két év múlva lehet

megkotorni.

j) Vegyszert, kemikáliát tilos kijuttatni.

k) Szerves trágya évente maximum 30 kg/hektáronkénti nitrogén hatóanyag mennyiséggel

juttatható a területre. A tó leeresztését megelõzõ egy hónapos idõszakban istállótrágya nem

alkalmazható.

l) Április 1. után halastó feltöltése – az ivadék elõnevelõ tavak kivételével – tilos.

m) A halgazdálkodási tevékenység folytatója január 31-ig tájékoztatja az igazgatóságot az ivadék

elõnevelõ tavakként használni kívánt vízterek elhelyezkedésérõl.

3.2.6. Mûvelés alól kivett területek kezelése

a) Új épület létesítése, meglévõ épület felújítása csak a tájra hagyományosan jellemzõ módon,

természetes építõanyagok felhasználásával, tájképvédelmi szempontok figyelembevételével

történhet.

b) A területen lévõ tanyaépületek és a velük egy alrészleten szereplõ építmények elsõsorban lakó- és

mezõgazdálkodási, valamint a hagyományos tanyai életformához kötõdõ rendeltetésûek

lehetnek, ezeken kívül csak rekreációs vagy természetvédelmi kezelési célt szolgálhatnak.
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c) A tanyák és gazdasági épületek felújítása során meg kell õrizni azok korábbi tömegi megjelenését,

szerkezeti kialakítását és jellegét, törekedni kell a térség építészeti hagyományaihoz történõ

illeszkedésre.

d) Kerítés csak a tanyás ingatlan védelme érdekében alakítható ki.

e) A rendelet hatálybalépésének napját megelõzõ egy évben nem használt, benövényesedett,

mûvelés alól kivett utak mûvelési ágának a természetbeni állapotokkal megegyezõ

megváltoztatását, az ingatlan-nyilvántartásba történõ átvezetését az igazgatóság egy éven belül

kezdeményezi.

f) Földút természetes terepszint fölé emelése tilos.

g) Érvényes vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezõ csatorna fenntartási munkálatai során

a hínárkaszálást, nádvágást szükséges elõnyben részesíteni a kotrással (beleértve a gyökérzónás

iszapolást) szemben. A növényzeteltávolítási munkálatok (hínárkaszálás, nádvágás, parti sáv

növénymentesítése) elrendelt belvízvédekezés esetén bármely idõszakban, egyébként július 1.

február 28. között folyhatnak, és évente többször is végezhetõk a megadott idõszakban. Kotrásos

karbantartás esetén elsõsorban félszelvényû kotrást kell végezni, amely elrendelt belvízvédekezés

esetén bármely idõszakban, egyébként augusztus 1. és október 15. között történhet. Az

érintetlenül hagyott oldalt leghamarabb két év múlva lehet megkotorni. A megadott idõszakokon

kívül, július 1. és október 30. közötti végzett, egyéb jogszabály alapján a természetvédelmi hatóság

engedélyéhez kötött munkálatok esetében a természetvédelmi hatóság az igazgatóság

szakvéleményének figyelembevételével dönt az engedélyezésrõl.

h) A természetes vízkészletek visszatartása érdekében a csatornákon szükség szerint vízmegõrzõ

mûtárgyak építése, a már meglévõk vízmegõrzésre alkalmassá tétele szükséges.

i) Az Ásotthalmi-láprét területegységen a keresztülhaladó csatorna (Madarásztói-fõcsatorna) érintett

szakaszát kotorni, rajta földmunkával járó fenntartási munkálatokat végezni tilos.

A vidékfejlesztési miniszter 147/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl
szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

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

Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes

szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett, kivéve csúszócsöves (csõfüggönyös) eljárással vagy

injektálással, amelyeknek alkalmazása 12%-ig megengedett.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az erózió megakadályozása érdekében 2%-nál meredekebb lejtésû területen olyan mûvelési módot kell

alkalmazni, amely elõsegíti a csapadékvizek talajba jutását.”

(3) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képzõdött

trágya, illetve a karámföld az e rendeletben meghatározott szabályok szerint közvetlenül termõföldre kerül, akkor

trágyatároló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes

szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított. Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen

kijuttatás az e rendelet elõírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas idõszakban.”
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2. § Az R.

a) 4. § (2) bekezdésében a „november 15-tõl február 15-ig” szövegrész helyébe az „október 31-tõl február 15-ig”

szöveg,

b) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „november 15.–február 15.” szövegrész helyébe az „október 31. és február 15.”

szöveg

lép.

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. § Az R. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

„1. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor
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Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor 

 
  A B C D E F 

1.  
Állatfaj, csoport 
(állatkategória) 

A friss trágya (1)
N-tartalma 

[kg/év] 

Tápanyagtartalom kijuttatáskor [kg/t] 

2. Hígtrágya* 
N 

Istállótrágya 
N 

Mélyalom (2) 
N 

P2O5 

3. 1. 
1.1. 

 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

 
1.5. 
1.6. 
1.7. 

 

Szarvasmarha 
Tejelő tehén 650 kg 
 
Borjú (0–6 hónapig)  
Üsző (6–12 hónapig) 
Üsző (12–24 hónapig) 
 
Hízómarha (6–12 hónapig) 
Hízómarha (12–24 hónapig) 
Hízómarha, anyatehén  
(> 24 hónap) 
 

125 
 

12 
22 
42 

 
25 
45 

 
51 

6,0 
 

– 
– 
– 
 

– 
– 
 

– 

6,1 
 

3,8 
– 
– 
 

– 
– 
 

– 

 
7,8 

 
– 

3,6 
4,2 

 
3,8 
5,3 

 
3,5 

2,1 
 

2,4 
2,1 
1,8 

 
1,9 
2,0 

 
1,7 

4. 2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

Sertés 
Koca (10 malaccal, 9 kg-ig) 
Utónevelt malac (8–35 kg-ig) 
Hízó sertések, fiatal koca 
 

26,5 
3,4 
12 

 

4,2 
2,35 
3,8 

 

3,57 
2,4 
5,0 

 

 
– 
– 

6,8 
 

2,2 
1,9 
2,4 

 
5. 3. 

3.1. 
 

3.2. 
 

3.3. 

Baromfi 
1000 db tojótyúk  
 
1000 db brojler  
 
1000 db pulyka (14 kg-ig) 
 

740 
 

383 
 

1650 
 

19,0** 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 
– 
 

23,0 
 

30,6 
 

7,2 
 

6,8 
 

12,9 
 

6. 4.1. 
 

4.2. 
 
 

4.3. 
 

4.4. 
 
 

4.5. 
 

4.6. 

Juhok (anyajuh 50 kg +  
szaporulat) 
Juhok (anyajuh 70 kg +  
szaporulat) 
 
Kecskék (anyakecske 50 kg + 
szaporulat) 
Kecskék (anyakecske 80 kg + 
szaporulat) 
 
Anyanyúl + szaporulat 
 
Lovak (600 kg) 
 

14,8 
 

16,7 
 
 

13,6 
 

15,5 
 

5,5 
 

55 

– 
 

– 
 
 

– 
 

– 
 

12,0 
 

– 

– 
 

– 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

11,4 

 
9,2 

 
7,3 

 
 

8,2 
 

5,8 
 
 
 

– 

1,9 
 

1,7 
 
 

1,85 
 

1,6 
 

8,6 
 

2,8 

 
 * Talajvédelmi terv alapján meghatározandó kijuttatáskor. 
** Tojók ketreces tartásánál keletkező trágya hígítatlan (félszilárd) ürülék 

(1) Bélsár és vizelet keletkezéskor  
(2) Mélyalmos tartástechnológia során keletkező istállótrágya”      

 
 



2. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

„2. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Szerves trágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei a kijuttatás évében
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Szerves trágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei a kijuttatás évében 

 
  A B C 

1. 1.  N % P2O5 % 
2. 1.1. Istállótrágya 40 33 
3. 1.2. Hígtrágya 50 70 

” 
 
 

 
 



3. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
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1. Az R. 3. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A) A tenyészidőszak alatt maximálisan kijuttatható N hatóanyag (kg/ha) főbb szántóföldi 
növények esetén termőhelyenként a talaj tápanyag-ellátottságának függvényében, átlagos 
termőhelyenkénti átlagtermésre számolva 
 

 A B C D 

1. 
1. Őszi búza 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
    N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 190  170  130 

3.  II. barna erdőtalajok  170  155  125 
4.  III. réti és öntés talajok  170  155  135 
5.  IV. laza és homoktalajok  130  120  110 

 
  

 A B C D 

1. 
2. Kukorica 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
    N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 190  170  150 

3.  II. barna erdőtalajok  190  160  150 
4.  III. réti és öntés talajok  180  160  140 
5.  IV. laza és homoktalajok  150  130  120 

 
  

 A B C D 

1. 
3. Őszi árpa 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 160  140  100 

3.  II. barna erdőtalajok  150  125  90 
4.  III. réti és öntés talajok  135  110  90 
5.  IV. laza és homoktalajok  110  100  80 

 
 A B C D 

1. 
4. Napraforgó 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 110  100  80 

3.  II. barna erdőtalajok  100  85  70 
4.  III. réti és öntés talajok  90  75  50 
5.  IV. laza és homoktalajok  75  70  60 
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 A B C D 

1. 
5. Burgonya 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
    N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 180  170  160 

3.  II. barna erdőtalajok  190  160  150 
4.  IV. laza és homoktalajok  180  150  140 

 
  

 A B C D 

1. 
6. Repce 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 190  180  160 

3.  II. barna erdőtalajok  180  170  150 
4.  III. réti és öntés talajok  170  160  140 

 
 

 A B C D 

1. 
7. Cukorrépa 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 165  150  120 

3.  II. barna erdőtalajok  150  130  110 
4.  III. réti és öntés talajok  150  130  110 

 
 

 A B C D 

1. 
8. Borsó 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 120  100  80 

3.  II. barna erdőtalajok  110  90  70 
4.  III. réti és öntés talajok  110  90  70 

 
  

 A B C D 

1. 
9. Szója 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 110  100  80 

3.  II. barna erdőtalajok  100  90  75 
4.  III. réti és öntés talajok  100  90  80 
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 A B C D 

1. 
10. Silókukorica 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 165  145  125 

3.  II. barna erdőtalajok  175  155  135 
4.  III. réti és öntés talajok  165  145  125 
5.  IV. laza és homoktalajok  145  125  105 

 
 

 A B C D 

1. 
11. Lucernaszéna 

 termőhelyi kategória  gyenge  közepes  jó 
   N ellátottságú talajon 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

 120  100  70 

3.  II. barna erdőtalajok  100  85  70 
4.  III. réti és öntés talajok  80  70  60 
5.  IV. laza és homoktalajok  80  60  50 

 
 

 A B C D 

1. 
12. Tavaszi árpa

 termőhelyi kategória 
 

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 

110 90 80 

3.  II. barna erdőtalajok 110 90 80 
4.  III. réti és öntés talajok 100 80 70 

 
 

A B C D 

1. 
13. Tritikále

termőhelyi kategória 
 

gyenge közepes jó 
N ellátottságú 

2. I. mezőségi talajok 
(csernozjomok)

130 110 100 

3. II. barna erdőtalajok 120 100 90 
4. III. réti és öntés talajok 120 100 90 
5. IV. laza és homoktalajok 120 100 90 
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 A B C D 

1. 
14. Zab

termőhelyi kategória 
 

gyenge közepes jó 
N ellátottságú 

2. I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 190 160 150 

3. II. barna erdőtalajok 180 150 140 
4. III. réti és öntés talajok 160 140 130 
5. IV. laza és homoktalajok 130 110 100 

 
 A B C D 

1. 
15. Cirok

termőhelyi kategória 
 

gyenge közepes jó 
N ellátottságú 

2. I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 250 220 200 

3. II. barna erdőtalajok 160 140 130 
4. III. réti és öntés talajok 190 160 150 
5. IV. laza és homoktalajok 190 160 150 

 
 

 A B C D 

1. 
16. Rozs

termőhelyi kategória 
 

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2. IV. laza és homoktalajok 100 90 80 

 
 

 A B C D 

1. 
17. Vöröshere

termőhelyi kategória 
 

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2. II. barna erdőtalajok 100 80 60 

 
 

 A B C D 

1. 
18. Dohány

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 140 120 110 

3.  II. barna erdőtalajok 130 110 100 
4.  III. réti és öntés talajok 130 110 100 
5.  IV. laza és homoktalajok 120 100  90 
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 A B C D 

1. 
19. Fűszerpaprika

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 260 230 220 

3.  II. barna erdőtalajok 260 230  220 
4.  III. réti és öntés talajok 270 240 230 
5.  IV. laza és homoktalajok 240 220 200 

 
 

 A B C D 

1. 
20. Energiafű

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 240  210 200 

3.  II. barna erdőtalajok 230 200 190 
4.  III. réti és öntés talajok 230 200  190 
5.  IV. laza és homoktalajok 190 160 150 

 
 

 A B C D 

1. 
21. Karfiol

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 270 230 210 

3.  II. barna erdőtalajok 250 210 190 
4.  III. réti és öntés talajok 220 180 170 
5.  IV. laza és homoktalajok 180 150 140 

 
 

 A B C D 

1. 
22. Káposzta

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 240 190 170 

3.  II. barna erdőtalajok 210 170 150 
4.  III. réti és öntés talajok 200 160 140  
5.  IV. laza és homoktalajok 200 160 140 

 
 

 A B C D 

1. 
23. Spárga

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 270 250 240 

3.  II. barna erdőtalajok 250 230 220 
4.  III. réti és öntés talajok 250 230 220 
5.  IV. laza és homoktalajok 220 200 190 
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 A B C D 

1. 
24. Paradicsom

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 280 250 230 

3.  II. barna erdőtalajok 230 200 190 
4.  III. réti és öntés talajok 250 220 200 
5.  IV. laza és homoktalajok 230 200 190 

 
 

 A B C D 

1. 
25. Uborka

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 250 240 230 

3.  II. barna erdőtalajok 250 240 230 
4.  III. réti és öntés talajok 230  220 210 
5.  IV. laza és homoktalajok 200 190 190 

 
 

 A B C D 

1. 
26. Görögdinnye

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 290 270 260 

3.  II. barna erdőtalajok 280 270  260 
4.  III. réti és öntés talajok 280 270  260 
5.  IV. laza és homoktalajok 260 250 240 

 
 

 A B C D 

1. 
27. Paprika

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 240 220 210 

3.  II. barna erdőtalajok 230 210 200 
4.  III. réti és öntés talajok 200 180 180 
5.  IV. laza és homoktalajok 230  210 200 

 
 

 A B C D 

1. 
28. Sárgarépa

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 200 170 160 

3.  II. barna erdőtalajok 170 150 140 
4.  III. réti és öntés talajok 170 150 140 
5.  IV. laza és homoktalajok 170 150 140 
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 A B C D 

1. 
29. Hagyma

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 180 170 160 

3.  II. barna erdőtalajok 130 120 110 
4.  III. réti és öntés talajok 130 120 110 
5.  IV. laza és homoktalajok 160 140 130 

 
 

 A B C D 

1. 
30. Zöldborsó

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 150 120 110 

3.  II. barna erdőtalajok 140 110 100 
4.  III. réti és öntés talajok 120 100 90 
5.  IV. laza és homoktalajok 100 90 80 

 
 

 A B C D 

1. 
31. Zöldbab

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 170 150 140 

3.  II. barna erdőtalajok 150 120 110 
4.  III. réti és öntés talajok 150 120 110 
5.  IV. laza és homoktalajok 130 110 100 

 
 

 A B C D 

1. 
32. Csemege kukorica

 termőhelyi kategória 
  

 gyenge  közepes  jó 
N ellátottságú 

2.  I. mezőségi talajok 
(csernozjomok) 270 260 250 

3.  II. barna erdőtalajok 260 240 230 
4.  III. réti és öntés talajok 260 240 230 
5.  IV. laza és homoktalajok 240 230 220 

” 
  



37106 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 179. szám

2. Az R. 3. számú melléklet C) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„C) A számított N hatóanyag korrekciója 
 

 A B 

 A korrekció megnevezése Módosítás 

1. Egyéves pillangós után az első évben –30 kg/ha 

2. Kissé gyomos egyéves pillangós után az első évben –15 kg/ha 

3. Gyomos egyéves pillangós után 0 kg/ha 

4. Évelő pillangós után az első évben –50 kg/ha 

5. Gyomos évelő pillangós után az első évben –20 kg/ha* 

6. Évelő pillangós után a második évben (I., II., III. termőhelyen) –30 kg/ha 

7. Gyomos évelő pillangós után a második évben 0 kg/ha 

8. 

Nagytömegű kukoricaszár,  napraforgószár és tarlómaradványok 
időbeni lebontásához és a talaj biológiai feltáró folyamatainak 
elősegítéséhez a IV., V. (1), VI. (2) szántóföldi termőhelyen  
 

100 kg szárazanyaghoz további 0,8 kg 
N-t kell adni 

 
(1) V. szántóföldi termőhely: szikes talajok 
(2)  VI. szántóföldi termőhely: sekély termőrétegű, erodált talajok” 

 



4. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
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1. Az R. 4. számú melléklet A) pontjában az „A szántóföldön termesztett növények 
terméssel felvett N-, P-, K” szövegrész helyébe az „A szántóföldön termesztett növények 
főtermésének és a hozzá tartozó melléktermés N-, P-, K  tartalma kg/t” szöveg lép. 
 
2. Az R. 4. számú melléklet C) pontjában „A zöldségnövények fajlagos NPK-tartalma az 
átlagos termésszintre vonatkozóan” szövegrész helyébe „A zöldségnövények főtermésének és 
a hozzá tartozó melléktermés N-, P-, K  tartalma kg/t” szöveg lép. 
 
3. Hatályát veszti az R. 4. számú melléklet A) pontjában az „Me.: kg/t” szövegrész. 
 
4. Hatályát veszti az R. 4. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázatban a „Fajlagos 
NPK-tartalom, kg/t” szövegrész. 
 



5. melléklet a 147/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
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1. Az R. 5. számú melléklet 5. 1. pont D) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„D) A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához: 
 
1. A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az A)–C) pontok szerint 
kilogrammban megadott trágyatermelési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re 
kell átszámítani. 
2. Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az 
átszámításhoz az alábbi irányszámokat lehet alkalmazni: 

 

 A B
 Megnevezés Érték [kg/m3] 

1. Hígtrágya <10% SZA tartalom 
alatt 1000 

2. 
Hígtrágya > 10 % SZA tartalom 

felett 950 

3. Istállótrágya 550 
4. Mélyalom 800 

” 
 
2. Az R. 5. számú melléklet 5.1. pont A), B) és C) alpontjában foglalt táblázatban az „Almos 
trágya” szövegrész helyébe az „Istállótrágya” szöveg lép.  
 
 
 



VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5067/2012/4. számú határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

a dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna jogtanácsosa által képviselt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét,

Deák Ferenc tér 3.),

a dr. Somfai Zsolt ügyvéd által képviselt Foktõ Község Önkormányzata (6331 Foktõ, Kossuth utca 2.)

Képviselõ-testületének

a Községi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 11/2010. (XII. 10.) rendelete egyes

rendelkezéseinek felülvizsgálatára irányuló indítványa alapján, nemperes eljárásban

meghozta a következõ

határozatot:

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Foktõ Község Képviselõ-testületének a Községi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 11/2010. (XII. 10.) rendelete 3. számú melléklet falufejlesztés és pénzügy

alcíme egészében törvényellenes, ezért azokat megsemmisíti.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített

rendelkezés a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követõen veszti hatályát.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ 8 napon belül

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon történõ közzétételét.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

I. 1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) 2010-tõl kezdõdõen több alkalommal is írásban

jelezte a mûködésbeli és a rendelet-alkotással kapcsolatos jogsértésekre alapozott aggályait Foktó Község

Önkormányzat képviselõ-testületének (a továbbiakban: érintett Önkormányzat).

2. Az Indítványozó végül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) – már nem

hatályos – 99. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva 2011. március 10-én kelt K01/1350-0/2011. szám alatti

törvényességi észrevételében hívta fel az érintett Önkormányzatot, hogy módosítsa a Községi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 11/2010. (XII. 10.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.), mivel az több ponton

törvénysértõ.

3. Az érintett Önkormányzat képviselõ-testülete megtárgyalta és 78/2011. (IV. 27.) szám alatti határozatában

a törvényességi észrevételben foglaltakkal egyetértett. Egyúttal felhatalmazta a helyettesítõ körjegyzõt, hogy

teljeskörûen vizsgálja felül az Ör.-t és készítsen a hatályos jogszabályoknak megfelelõ rendelet-tervezetet.

4. A törvényesség helyreállítása érdekében szükséges intézkedések, döntések meghozatalának elmaradása miatt,

az Indítványozó 2011. június 23-án kelt K01/3096-1/2011. szám alatt ismételten észrevételezte az Ör. és

a Képviselõ-testület mûködésében fellelhetõ jogsértéseket.

5. Az érintett Önkormányzat képviselõ-testülete 2011. június 29-én megtartott ülésének napirendjén ugyan megjelent a

helyettes körjegyzõ által elkészített rendelet-tervezet a községi önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról,

de azt a képviselõ-testület nem fogadta el. A 2011. július 7-én megtartott ülésen 95/2011. (VII. 7.) számú határozatában

a Települési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottságot (a továbbiakban: TPKB) hívta fel a szervezeti és mûködési szabályzat

tervezetének benyújtására.

6. Az Indítványozó – a törvényellenes állapot fenntartására tekintettel és figyelemmel az Ötv. 99. § (2) bekezdés

a) pontjára is, az Alkotmánybírósághoz fordult. Indítványában kérte az Ör. törvénysértõ, egyben alkotmányellenes

rendelkezéseinek megsemmisítését.
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7. Az indítvány törvénysértõnek – és ekként alkotmányellenesnek – minõsítette az Ör. több rendelkezését. Egyebek

mellett az Ör. 3. számú mellékletében a TPKB „Falufejlesztés” és „Pénzügy” alcímeinek egyes rendelkezéseit. Ebben

a körben az Indítványozó azzal indokolta megsemmisítésre irányuló indítványát, hogy a hivatkozott rendelkezések

– pontatlan és ezért törvénysértõ megfogalmazások mellett – az önkormányzati költségvetés elõkészítésében,

az elfogadott költségvetés végrehajtásában olyan jogokat ad a TPKB kezébe, amelyek ellentétesek a jogalkotásról

szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), az Ötv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseivel.

8. Az érintett Önkormányzat képviselõ-testületének egyes tagjai 2011. november 4-én rendkívüli ülést hívtak össze.

Megtárgyalták többek között a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendelet módosítását, határozatot hoztak

a helyettes körjegyzõ munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetésérõl.

9. Az Indítványozó 2011. november 16-án kelt K01/5304-1/2011. számú törvényességi észrevételében megállapította,

hogy a 2011. november 4-én megtartott ülés törvénysértõen került megtartásra, egyben – a határozatok tartalmi

vizsgálata nélkül – felhívta a polgármestert és a képviselõ-testületet az elfogadott határozatok visszavonására.

A felhívásnak a képviselõ-testület 2011. november 25-én megtartott ülésén eleget tett.

10. Jóllehet az érintett Önkormányzat képviselõ-testülete a 2012. év folyamán meghozott határozatában ismételten

felhívta a helyettes körjegyzõt az Ör. módosítására, annak elfogadására nem került sor.

11. Az Alkotmánybíróság 2012. január 18-án kelt végzésével az indítványt áttette a Kúriához.

12. A Kúria a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a

értelmében 30 napos határidõvel megküldte az indítványt az érintett Önkormányzat állásfoglalásának beszerzése

céljából.

Az érintett Önkormányzatot képviselõ polgármester – jogi képviselõje útján kifejtett – állásfoglalásában

az indítványban foglaltakkal egyetértett. A képviselõ-testület 2010 októberétõl kezdõdõ mûködését részletesen

ismertetve úgy foglalt állást, hogy a Kúria tegye ítélkezése tárgyává az indítványon túlmenõen az Indítványozó

K01/1350-1/2011. szám alatti törvényességi észrevételében foglaltakat is.

13. A Kúria a képviselõ-testület mûködésével összefüggõ indítványi elemeket elkülönítette az Ör. 3. számú mellékletének

költségvetési és pénzügyi tárgyú indítványoktól. Utóbbiak tekintetében 2012. április 12-én kelt Köf. 5030/2012/9.

számú határozatában döntött. Az indítványok döntõ többségét megalapozottnak minõsítette és az Ör. támadott

rendelkezéseit megsemmisítette. (MK 2012. 91. szám, 13437.)

14. A Kúria Önkormányzati Tanácsa felhívta az érintett Önkormányzatot, hogy állásfoglalást küldje meg az Ör. 3. számú

melléklete „Falufejlesztés” és „Pénzügy” alcímekkel kapcsolatos indítványokban foglaltakra is tegye meg. Az érintett

Önkormányzat a rendelkezésére álló határidõben állásfoglalást nem terjesztett elõ.

II. 1. Az indítvány megalapozott.

2. Az indítvány értelmében az Ör. 3. számú mellékletének „Falufejlesztés” alcíme szerint a TPKB a R. 38. §

(2) bekezdésében foglaltakkal szemben jogosult a település költségvetésének és a költségvetési rendelet

módosításainak kidolgozásában tevõlegesen közremûködni. A TPKB az R. 62. §-ába ütközõen véleményezheti

a költségvetési elõirányzat módosításokat. Az Áht. 74. § (1) és (2) bekezdései értelmében pedig csak a költségvetési

rendeletben van lehetõség a kiadási, bevételi és létszám-elõirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében

a bizottság számára véleményezési jogkört delegálni. Az alkalmazott terminológia okán a Jat. 2. § (1) bekezdésébe,

valamint a R. 68. §-ába ütközik az a rendelkezés, amelynek értelmében a TPKB a „pótelõírányzatokat” véleményezi.

Ugyancsak a fogalomhasználat miatt jogsértõ [Jat. 2. § (1) bekezdése, Ötv. 27. §-a] az a rendelkezés, amely

felhatalmazza a TPKB-t az átmenetileg szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb lekötésének ellenõrzésére. Végül

a R. 72. § (2) és (8) bekezdéseiben, a 74. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a 79. § (1) bekezdésében kapott

felhatalmazás túllépésével jogosította az érintett Önkormányzat bizottságának elnökét az Önkormányzat által vállalt

kötelezettségek vállalására és annak ellenjegyzésére.

3. Az indítvány 2011. október 20-án érkezett meg az Alkotmánybíróságra, amelyet az Alkotmánybíróság 2012. január

18-án kelt végzésével tett át a Kúriára.

2012. január 1-jével lépett hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: új Áht.),

valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.). Az Indítványozó sem

az indítvány Kúriára történõ áttétele, sem pedig az idõközben bekövetkezõ törvényi és egyéb jogszabályváltozásokra

tekintettel nem újította meg indítványát.
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4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa eddigi gyakorlatában többször értelmezte az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés

c) pontjában, illetve a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)

24. § (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott hatásköri szabályokat. Több határozatában leszögezte, hogy a Kúria,

illetve a Kúria Önkormányzati Tanácsának feladata az, hogy „az önkormányzati normákat a törvényekkel összhangba

hozza, illetõleg – az új jogalkotást tekintve – összhangban tartsa”. Megállapította továbbá azt is, hogy

„az önkormányzati rendszer hatályos szabályainak a mindenkor hatályos törvényekkel és más jogszabályokkal kell

összhangban állni” (Köf. 5031/2012, II. 7. pont, MK 2012. 76. szám, 12041.).

A Kúria Önkormányzati Tanácsa ezért rámutat arra, hogy az Ör.-t az érintett Önkormányzatnak az elfogadásakor

hatályos jogszabályi környezetre tekintettel kellett volna megalkotnia, illetve a jogszabályváltozásokra tekintettel

módosítania, a törvényességi felülvizsgálat azonban a felülvizsgálat idején hatályos jogszabályokat kéri számon

az önkormányzati szabályozáson.

5. Az Ör. támadott rendelkezései értelmében a TPKB „alapvetõ feladata a település (...) a költségvetésének kidolgozása

(...)”.

Az új Áht. a III. fejezete 14–18. pontjai között rendelkezik az önkormányzati költségvetési rendeletek elõkészítésének,

tartalmának és elfogadásának szabályairól. Ebbõl egyértelmûen megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési

rendeletének megalkotásában a képviselõ-testületen, a polgármesteren, a jegyzõn, valamint az önkormányzati

hivatalom kívül önkormányzati intézmény nem rendelkezik – véleményezési – hatáskörrel.

A Vhr. 25. § (3) bekezdése pedig egyértelmûvé teszi, hogy körjegyzõség esetében a körjegyzõségben részt vevõ helyi

önkormányzatok mindegyike önálló költségvetési rendeletet alkot, de azt a körjegyzõ készít elõ.

Az Ör. támadott rendelkezései az új költségvetési szabályozással ellentétesen adnak hatáskört a TPKB-nak

a költségvetés elõkészítésében.

6. Az Ör. 3. számú melléklete értelmében a TPKB véleményezi a költségvetési elõirányzatok átcsoportosítását.

Az új Áht. IV. fejezetének 34. §-a (23. pont) értelmében egyértelmû az is, hogy az önkormányzat költségvetésének

végrehajtás körében döntési jogosultsága a képviselõ-testületnek és a költségvetési rendeletben adott felhatalmazás

alapján a polgármesternek van. A döntéshozó szervek ezen jogát pedig nem delegálhatják tovább a képviselõ-testület

bizottságára.

7. Az Ör. 3. számú melléklete értelmében „... a felújítási kiadások kiegyenlítése kizárólag a TPKB elnökének aláírásával

lehetséges az utalványozó és az ellenjegyzõ mellett”.

Az új Áht. 36. és 37. §-ai új szabályozási rendet szabtak az önkormányzati kötelezettségvállalás és a pénzügyi

ellenjegyzés körében is azzal, hogy mindkét esetben a kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosított

személyi kört a Vhr. szabályozza.

A Vhr. 52. § (6) bekezdése, valamint 55. § (2) bekezdés f) pontja nem ad hatáskört sem a kötelezettségvállalás, sem

pedig a pénzügyi ellenjegyzés tekintetében a bizottsági elnök számára.

Az Ör. támadott rendelkezései tehát az új Áht. és a Vhr. szabályozásával ellentétesen jogosítják a TPKB-t és annak

elnökét a kötelezettségvállalások és a pénzügyi ellenjegyzés körében.

8. A hivatkozott új költségvetési szabályozásból az a következtetés adódik, hogy az Ör. 3. számú melléklete pénzügyi

tárgyú rendelkezései nincsenek összhangban az új Áht. 110. § (2) bekezdése értelmében 2012. január 1. napján

hatályba lépõ törvényi és kormányrendeleti szintû rendelkezésekkel.

Az érdemi jogszabálysértés mellett egyértelmûen megállapítható az is, hogy az Ör. vizsgált rendelkezései olyan

fogalomkészletet (pl. „pótelõírányzat”, „féléves tájékoztató rendelet-tervezetei”) alkalmaz, amely a hatályos

szabályozás viszonylatában nem értelmezhetõ, ezért a szabályozás a Jat. 2. § (1) bekezdésében foglaltakkal is

ellentétes.

9. A Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati

rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, az önkormányzati rendeletet vagy annak

rendelkezését megsemmisíti (...)”. Ezzel szemben az 55. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzati Tanács elutasítja

az indítványt, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn.
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A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 3. számú mellékletének „Falufejlesztés” és „Pénzügy”

alcímei a Jat., az új Áht., valamint a Vhr. rendelkezései ütközik, ezért e rendelkezéseket egészében megsemmisítette.

Budapest, 2012. december 10.

Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Balogh Zsolt s. k.,
elõadó bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatásban felvehetõ,
államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

A Kormány

1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági

felsõoktatásban az államilag támogatott új belépõ létszámot az alábbiak szerint határozza meg:

Képzési szint, képzési ág

Támogatásban* részesülõk
létszáma

Önköltség fizetési
kötelezettséggel felvehetõ

létszám

fõ

a) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma 1470 515

ebbõl

közigazgatási felsõoktatásban 650 320

rendészeti felsõoktatásban 645 120

katonai felsõoktatásban 150 75

nemzetbiztonsági felsõoktatásban 25 –

b) mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszáma 490 245

ebbõl

közigazgatási felsõoktatásban 200 190

rendészeti felsõoktatásban 80 –

katonai felsõoktatásban 175 55

nemzetbiztonsági felsõoktatásban 35 –

* közszolgálati ösztöndíjas, honvédtiszt-jelölt, kettõs jogállású hallgató

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az emberi erõforrások miniszterének felügyelete alá tartózó,

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági képzési ágban képzést folytató felsõoktatási intézményeket

tájékoztassa a 2011. évi CXXXII. törvény 41. § (1) bekezdésében elõírt kötelezettségrõl, továbbá hívja fel az érintett

felsõoktatási intézmények vezetõit, hogy a képzés indításához szükséges elõzetes miniszteri engedély beszerzésérõl

intézkedjenek;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal

3. felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény keretében

gondoskodjon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére az államilag támogatott keretszámokban a 2012-es induló

adatokhoz képesti növekedés finanszírozási többletigény fedezetéhez 100 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium fejezetben történõ biztosításáról.

Felelõs: az államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: 2013. március 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

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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