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Törvények

2013. évi LII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény módosítása
1. §

(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 3. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„l) pénzügyi információs egységként működő hatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározott
szervezeti egysége;”
(2) A Pmt. 3. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. §
(3) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk.
685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”
(3) A Pmt. 3. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„s) ügyfél:
sa) aki a szolgáltatóval az 1. § (1) bekezdésében megjelölt tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás igénybevételére
üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti megbízást ad, és
sb) az 1. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató vonatkozásában, aki
az ingatlan eladása és vétele céljából ajánlatot kér;”
(4) A Pmt. 3. § v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„v) üzleti kapcsolat:
va) az ügyfél és a szolgáltató között az 1. § (1) bekezdés a)–e), g)–h) és j)–m) pontjában megjelölt tevékenységi
körbe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 22-i ülésnapján fogadta el.
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vb) a 36. § (2) bekezdésében meghatározott közjegyzői tevékenységet folytató szolgáltató tekintetében az eljárás
lefolytatása,
vc) az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató vonatkozásában
a játékkaszinó, elektronikus kaszinó vagy kártyaterem területére történő első belépéssel létrejött tartós jogviszony,
vagy
vd) az 1. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató vonatkozásában az ügyfél és
a szolgáltató között a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony.”
(5) A Pmt. 3. §-a a következő w), x) és y) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„w) pénzmosás: a 2013. június 30-ig hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) 303–303/A. §-ában, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 399–400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;
x) terrorizmus finanszírozása: az 1978. évi IV. törvény 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti bűncselekmény
elkövetéséhez szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése, illetve a Btk. 318. §-ában meghatározott
elkövetési magatartások;
y) külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság: a külföldi államnak az a hatósága, amely –
különösen a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) és az Egmont Csoport követelményeinek
a figyelembevételével – a pénzügyi információs egységként működő hatósággal azonos vagy hasonló feladatokat
lát el.”
2. §		
A Pmt. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:
a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő,
c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének
tagja,
e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és
tábornoki rendfokozatú tagjai,
f ) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.”
3. §		
A Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:)
„b) a 11/A. §-ban és a 17. §-ban meghatározott kivétellel a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó
összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;”
4. §

(1) A Pmt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltató az azonosítás során a (2) bekezdésben meghatározott adaton kívül – ha erre az ügyfél és az üzleti
kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint
az ügyfél körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye alapján,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van – az alábbi
adatokat rögzítheti:
a) természetes személy
aa) születési helyét, idejét,
ab) anyja nevét;
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
ba) főtevékenységét,
bb) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
bc) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait.”
(2) A Pmt. 7. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a szolgáltató köteles ellenőrizni a meghatalmazott esetében
a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetében a rendelkezési jog jogcímét, továbbá
a képviselő képviseleti jogosultságát.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 72. szám

50833

(8) Az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szolgáltató a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben jogosult a (2)–(7) bekezdésben meghatározott intézkedéseken túlmenően – ha erre
az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és
összege, valamint az ügyfél körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye
alapján, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van –
a személyazonosságra vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján
történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.”
5. §		
A Pmt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Pmt. „Ügyfél-átvilágítási intézkedések” alcíme a következő
8/A. §-sal egészül ki:
„8. § (1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a természetes személy ügyfél köteles – a szolgáltató által
meghatározott módon – írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos
nevében vagy érdekében jár el.
(2) Ha a természetes személy ügyfél nyilatkozik arról, hogy tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el,
írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos 7. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott adatait
is tartalmaznia kell.
(3) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonos 7. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában
meghatározott adatairól.
(4) A szolgáltató a (2)–(3) bekezdésben meghatározott adaton kívül – ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat,
ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél
körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van – az ügyféltől a tényleges
tulajdonos 7. § (2) bekezdés a) pont ad)–ae) alpontjában és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatai
megadását is kérheti.
(5) A szolgáltató a (2)–(4) bekezdésben meghatározott adaton kívül – ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat,
ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél
körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van – az ügyféltől az arra
vonatkozó nyilatkozat megtételét is kérheti, hogy a tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha
a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2) bekezdésének mely
pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek.
(6) A szolgáltató az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, ha
kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban.
(7) Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a szolgáltató intézkedik
a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más
olyan nyilvántartás alapján történő ellenőrzése érdekében, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre
jogosult.
8/A. § (1) Az ügyfél 8. §-ban meghatározott írásbeli nyilatkoztatása mellőzhető, ha a szolgáltató a 8. §
(1)–(5) bekezdésében meghatározott adatokat a 7. § (4) bekezdésében meghatározott és részére bemutatott
okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján rögzíti,
amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt is rögzíteni,
hogy a 8. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott adatok rögzítésére az ügyfél 8. §-ban meghatározott írásbeli
nyilatkoztatása mellőzésével került sor.”
6. §		
A Pmt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül – ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat,
ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél
körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van – a teljesítés körülményét
(hely, idő, mód) is rögzítheti, valamint kérheti a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre
bocsátását.
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(3) A szolgáltató – ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy
ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban
rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása
érdekében szükség van – az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízás teljesítését a szolgáltató szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyásához kötheti.”
7. §		
A Pmt. 10. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szolgáltató – ha erre az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél
körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van – az üzleti kapcsolat
(1) bekezdésben meghatározott folyamatos figyelemmel kísérését a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban
meghatározott megerősített eljárásban hajthatja végre.
(1b) A szolgáltató – ha erre az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél
körülményei alapján a 33. §-ban foglalt belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van – köteles különös figyelmet
fordítani valamennyi összetett és szokatlan ügyleti megbízásra.”
8. §		
A Pmt. „Ügyfél-átvilágítási intézkedések” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A szolgáltató a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében
a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor a 7. § (2) bekezdésében és
a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat köteles rögzíteni.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató a készpénzátutalás és
a fizetési számlára történő közvetlen – pénzforgalmi szolgáltató igénybevétele nélküli – készpénzbefizetés
teljesítésekor, valamint az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató a Bit.
2. számú melléklete szerinti életbiztosítási ágba tartozó biztosítások esetén – a megtakarítási elemet nem
tartalmazó, tisztán kockázati életbiztosításokat ide nem értve – a szerződés szerint elvárt díjon felül történő
készpénzbefizetés teljesítésekor a 7. § (2) bekezdésében és a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat
köteles rögzíteni.”
A Pmt. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
9. §		
„(1) A szolgáltató a 6. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott esetben a 10. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles elvégezni, és – ha erre az ügyfél vagy az üzleti kapcsolat,
ügyleti megbízás azonosításához a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása
érdekében szükség van – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat rögzítheti, és a 7. § (4) bekezdésében
meghatározott okiratok bemutatását kérheti, ha az ügyfele
a) az 1. § (1) bekezdés a)–e) és l) pontjában meghatározott tevékenységet az Európai Unió területén végző
szolgáltató, vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező – az 1. § (1) bekezdés a)–e) és l) pontjában
meghatározott tevékenységet végző – szolgáltató, amelyre az e törvényben meghatározottakkal egyenértékű
követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll;
b) olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy
azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak;
c) az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv;
d) helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy a c) pontba nem tartozó központi
államigazgatási szerv;
e) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai
Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank,
az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve.”
10. §		
A Pmt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató a 6. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott esetben a 10. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedést köteles elvégezni, és – ha erre az ügyfél vagy az üzleti kapcsolat,
ügyleti megbízás azonosításához a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása
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érdekében szükség van – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat rögzítheti, és a 7. § (4) bekezdésében
meghatározott okiratok bemutatását kérheti
a) a Bit. 2. számú melléklete szerinti életbiztosítási ágba tartozó biztosítások esetén, ha az éves biztosítási díj nem
haladja meg a kettőszázhatvanezer forintot, vagy ha az egyszeri biztosítási díj nem haladja meg a hatszázötvenezer
forintot;
b) az olyan nyugdíjbiztosításokra, amelyeknél a biztosítási szerződés nem vásárolható vissza, illetve a biztosító
szolgáltatására jogosult személyt megillető összeg hitel vagy kölcsön fedezeteként nem fogadható el;
c) a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 5.2. pontjában meghatározott elektronikus pénz esetén, ha az elektronikus
pénz kibocsátója által az elektronikuspénz-birtokos részére kibocsátott összeg:
1. a nem újra feltölthető elektronikus pénzen nem haladja meg a hatvanötezer forintot;
2. az adott naptári évben az újra feltölthető elektronikus pénzen nem haladja meg a hatszázötvenezer forintot,
kivéve ha az elektronikus pénz kibocsátója az elektronikuspénz-birtokos kérésére az adott naptári évben legalább
kettőszázhatvanezer forint értékben elektronikus pénzt vált vissza.”
11. §		
A Pmt. 14. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 130. pontjában meghatározott ügyfélszámla
és 46. pontjában meghatározott értékpapírszámla, valamint az értékpapír letéti számla nyitásához az ügyfél
a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a 7. § (4) bekezdésében meghatározott okiratokat, valamint
a 8. § szerinti nyilatkozatot elektronikus úton – így különösen e-mail-en szkennelve – vagy faxon is benyújthatja,
amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel.
Az ügyfél ebben az esetben a számlanyitáshoz az e bekezdésben meghatározottak szerint elektronikus úton vagy
faxon igazolhatja azon fizetési számlájának fennállását is, amelyről és amelyre fizetésre sor kerül az ügyfélszámla
javára és terhére (a továbbiakban: igazolt fizetési számla). Igazolt fizetési számlaként csak olyan számla
fogadható el, amelyet a 18. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott szolgáltató vezet. Az ügyfél azonosítás és
a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából történő személyes megjelenéséig vagy a (2) és (3) bekezdés
szerinti okiratok benyújtásáig – az ügyfélszámlát, az értékpapírszámlát és az értékpapír letéti számlát érintő ügyletek
elszámolása kivételével – kizárólag pénzösszeg egyszerű átutalással történő fizetésére és kizárólag az e bekezdés
szerint nyitott ügyfélszámla vonatkozásában kerülhet sor akként, hogy a befizetés kizárólag az ügyfélnek az igazolt
fizetési számlájáról, míg kifizetés az ügyfélnek ugyanazon igazolt fizetési számlájára történhet.
(5) Az ügyfélszámlát, értékpapírszámlát és értékpapír letéti számlát vezető szolgáltató az általa a (4) bekezdés
szerint rögzített és az ügyfelet azonosító adatok ellenőrzése céljából az ügyfél természetes személyazonosító
adatainak megküldésével köteles az igazolt fizetési számla vezetését végző szolgáltatótól adatot igényelni arról,
hogy az igazolt fizetési számla tekintetében az ügyfél azonosítása megtörtént, és az ügyfél által az ügyfélszámla,
az értékpapírszámla és az értékpapír letéti számla vonatkozásában megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A megkeresett szolgáltató az adatigénylést 8 napon belül teljesíti. Ha a megkeresett szolgáltató az ügyfél számára
fizetési számlát nem vezet, köteles az ügyfélszámlát, értékpapírszámlát és értékpapír letéti számlát vezető
szolgáltató által az adatigénylés során megküldött adatokat az adatigénylés teljesítését követően haladéktalanul
törölni.”
A Pmt. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
12. §		
„(1a) Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, az (1) bekezdésben
meghatározott adaton kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.”
13. §		
A Pmt. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 18. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott esetben és a 18. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágítást lefolytató szolgáltató és az ügyfél-átvilágítás eredményét
elfogadó szolgáltató az ügyfél-átvilágítás eredményének a rendelkezésére bocsátásáról megállapodott,
az ügyfél-átvilágítást lefolytató szolgáltató az ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó szolgáltató írásbeli kérésére
az ügyfél vagy a tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonossága igazoló ellenőrzése érdekében rögzített
adat, továbbá a személyazonosságra vonatkozó egyéb dokumentáció másolatát – az érintett ügyfél hozzájárulása
esetén – haladéktalanul köteles az ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó szolgáltató rendelkezésére bocsátani.”
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14. §		
A Pmt. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén
a szolgáltató vezetője, alkalmazottja és segítő családtagja köteles haladéktalanul a (3) bekezdésben megjelölt
személynek bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a szolgáltató által a 7–9. § alapján rögzített adatokat,
b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetését és
c) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény részletes ismertetését
alátámasztó dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak.
(2) A szolgáltató vezetője, alkalmazottja és segítő családtagja a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására
utaló adat, tény vagy körülmény felmerülését a végrehajtott vagy végrehajtandó ügyleti megbízás és az ügyfél
által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügyleti megbízás esetében, valamint a 11. § (6) bekezdésében
meghatározott esetben is köteles vizsgálni.
(3) A szolgáltató köteles a tevékenységének megkezdését követő öt munkanapon belül kijelölni – a szervezet
sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a szolgáltató vezetőjétől,
alkalmazottjától és segítő családtagjától az (1) bekezdés alapján érkezett bejelentést a pénzügyi információs
egységként működő hatóságnak haladéktalanul továbbítja. A kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint
az ezekben bekövetkezett változásról a szolgáltató a kijelöléstől, a változástól számított öt munkanapon belül
köteles a pénzügyi információs egységként működő hatóságot tájékoztatni.
(4) A szolgáltató nevében a (3) bekezdés szerint kijelölt személy a bejelentést a pénzügyi információs egységként
működő hatóságnak védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítja, amelynek beérkezéséről
a pénzügyi információs egységként működő hatóság elektronikus üzenet formájában haladéktalanul értesíti
a bejelentést továbbító szolgáltatót.
(5) A bejelentésnek a (4) bekezdésben meghatározott továbbításáig a szolgáltató nem teljesíti az ügyleti megbízást.
(6) A szolgáltató nevében a (3) bekezdés szerint kijelölt személy az ügyleti megbízás végrehajtása után
továbbítja a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a bejelentést, amennyiben az ügyleti megbízás teljesítése
az (5) bekezdés szerint nem akadályozható meg vagy a bejelentésnek az ügyleti megbízás végrehajtását megelőző
teljesítése a tényleges tulajdonos nyomon követését veszélyeztetné.
(7) A szolgáltató vezetőjét, alkalmazottját és segítő családtagját, valamint a kijelölt személyt (a továbbiakban:
a bejelentő) – jóhiszeműsége esetén – akkor sem terheli felelősség a bejelentésért, ha az utóbb megalapozatlannak
bizonyul.
(8) A pénzügyi információs egységként működő hatóság a bejelentések eredményességéről és az eredményességet
előmozdító javaslatáról internetes honlapján félévente tájékoztatást tesz közzé.”
15. §		
A Pmt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A szolgáltató felfüggeszti az ügyleti megbízás teljesítését, ha az ügyleti megbízással kapcsolatban
pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, és a pénzmosásra vagy
a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ellenőrzéséhez a pénzügyi információs egységként
működő hatóság azonnali intézkedését látja szükségesnek. A szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul köteles
bejelentést tenni a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak annak érdekében, hogy az a bejelentés
megalapozottságát ellenőrizhesse.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést a pénzügyi információs egységként működő
hatóságnak védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítja, amelynek beérkezéséről a pénzügyi
információs egységként működő hatóság elektronikus üzenet formájában haladéktalanul értesíti a bejelentést
továbbító szolgáltatót.
(3) A pénzügyi információs egységként működő hatóság ellenkező rendelkezése hiányában a szolgáltató az ügyleti
megbízás végrehajtását felfüggeszti, ha a pénzügyi információs egységként működő hatóság az ügyleti megbízással
kapcsolatban pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről vagy körülményről írásban
értesíti a szolgáltatót.
(4) A pénzügyi információs egységként működő hatóság
a) belföldi ügyleti megbízás esetében az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételének, illetve a (2) bekezdés
szerinti üzenet megküldésének napját követő két munkanapon belül,
b) nem belföldi ügyleti megbízás esetében az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételének, illetve a (2) bekezdés
szerinti üzenet megküldésének napját követő négy munkanapon belül megvizsgálja a pénzmosásra vagy
a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt.
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(5) A pénzügyi információs egységként működő hatóság jogosult a (4) bekezdésben meghatározott vizsgálatát
további három munkanappal meghosszabbítani, amennyiben az a 26. § (1) bekezdésében meghatározott
adattovábbításhoz szükséges.
(6) A pénzügyi információs egységként működő hatóság írásban értesíti a szolgáltatót, ha
a) az (5) bekezdés alapján a vizsgálatot meghosszabbítja,
b) az ügyleti megbízás a pénzügyi információs egységként működő hatóság vizsgálata befejezése előtt is
teljesíthető.
(7) A szolgáltató teljesíti a felfüggesztett ügyleti megbízást, ha a pénzügyi információs egységként működő hatóság
a (6) bekezdés b) pontja szerint értesíti, vagy ha a felfüggesztést követően a (4) és (5) bekezdésben meghatározott
időtartam a pénzügyi információs egységként működő hatóság értesítése nélkül eltelt.
(8) A szolgáltatót és a (2) bekezdés szerint eljáró pénzügyi információs egységként működő hatóságot
– jóhiszeműsége esetén – akkor sem terheli felelősség az ügyleti megbízás teljesítésének a felfüggesztéséért, ha
az utóbb – a (7) bekezdésben meghatározottak alapján – teljesíthető.”
16. §		
A Pmt. „A bejelentési kötelezettség” alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására
utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén jogosult megismerni saját hatáskörben vagy külföldi pénzügyi
információs egységként működő hatóság megkeresése alapján a szolgáltató által kezelt adatot.
(2) A pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat,
tény vagy körülmény felmerülése esetén jogosult megismerni saját hatáskörben vagy külföldi pénzügyi információs
egységként működő hatóság megkeresése alapján a szolgáltató által kezelt bank-, fizetési, értékpapír-, biztosítási,
pénztár- vagy foglalkoztatói nyugdíjtitkot, valamint üzleti titkot.
(3) A pénzügyi információs egységként működő hatóság megkereséssel fordulhat az e törvény szerinti
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adat, titok tekintetében a szolgáltatókhoz. A szolgáltatók kötelesek
a megkeresésben megjelölt adatot, titkot a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére megküldeni.
(4) A pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat,
tény vagy körülmény felmerülése esetén jogosult megismerni saját hatáskörben vagy külföldi pénzügyi információs
egységként működő hatóság megkeresése alapján a központi államigazgatási szerv, a bíróság, az 5. §-ban
meghatározott felügyeletet ellátó szerv által kezelt adatot.
(5) A pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat,
tény vagy körülmény felmerülése esetén jogosult megismerni saját hatáskörben vagy külföldi pénzügyi információs
egységként működő hatóság megkeresése alapján adótitkot, illetve vámtitkot képező adatot.
(6) A központi államigazgatási szerv, a bíróság, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv köteles
a pénzügyi információs egységként működő hatóság által e törvény szerinti feladatkörében eljárva vagy külföldi
pénzügyi információs egységként működő hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése céljából kért, a (4) és
(5) bekezdésben meghatározott adatot, titkot a pénzügyi információs egységként működő hatóság rendelkezésére
bocsátani.
(7) A pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló
adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén központi államigazgatási szerv vagy az 5. §-ban meghatározott
felügyeletet ellátó szerv hatáskörébe tartozó eljárást kezdeményezhet, az eljárás megindításához, lefolytatásához
szükséges és az eljárást lefolytató szerv által kezelhető adatok megküldésével. A megkeresett a lefolytatott eljárás
eredményéről tájékoztatja a pénzügyi információs egységként működő hatóságot.
(8) A pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló
adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén saját hatáskörben vagy külföldi pénzügyi információs egységként
működő hatóság megkeresése alapján a 26. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények vonatkozásában
az e törvényben meghatározott elemző-értékelő feladatának ellátása érdekében adat – ideértve a titkos
információgyűjtés során keletkezett adatokat is – szolgáltatását kérheti a nyomozó hatóságtól, amelynek átadását
a nyomozó hatóság – a (10) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem tagadhatja meg.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott adathozzáférés mellett a pénzügyi információs egységként működő
hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén
saját hatáskörben vagy külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság megkeresése alapján
a 26. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények vonatkozásában az e törvényben meghatározott
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elemző-értékelő feladatának ellátása érdekében közvetlen hozzáféréssel adatot vehet át a NAV nyomozó hatósága
adatbázisából. A közvetlen hozzáférést a NAV nyomozó hatósága biztosítja.
(10) A nyomozó hatóság vezetője kivételesen megtagadhatja a (8) bekezdés alapján történő adatszolgáltatást,
illetve kizárhatja a (9) bekezdés alapján biztosított közvetlen hozzáférést, ha az adatszolgáltatás vagy közvetlen
hozzáférés biztosítása a folyamatban lévő nyomozás vagy titkos információgyűjtés érdekeit sérti, vagy az adatátadás
nemzetközi egyezménybe ütközik.
(11) A nyomozó hatóság vezetője az átadott adatnak más, az e törvény 26. § (1) bekezdésében és 26/A. §
(1) bekezdésében nevesített szerv részére történő továbbítását
a) megtilthatja,
b) korlátozhatja,
c) előzetes hozzájárulásához kötheti.
(12) Az (1)–(6) és (8) bekezdésben meghatározott adat szolgáltatásának teljesítésére a pénzügyi információs
egységként működő hatóság legalább nyolc-, legfeljebb harminc napos határidőt állapíthat meg. A megkeresett
a megállapított határidő alatt köteles az adat szolgáltatását teljesíteni, vagy a teljesítés akadályát közölni.
(13) Az (1)–(6) és (8) bekezdésben meghatározott adat szolgáltatásának teljesítésére a 24. § (1)–(2) bekezdésben
meghatározott felfüggesztés időtartama alatt a pénzügyi információs egységként működő hatóság – indokolt
esetben – a (12) bekezdés szerinti határidőnél rövidebb határidőt is megállapíthat.
(14) A pénzügyi információs egységként működő hatóság az (1)–(9) bekezdés alapján tudomására jutott adatot,
titkot csak a 26. § (1) bekezdésében és a 26/A. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, valamint a 26/B. §
(1) bekezdésében meghatározott elemző-értékelő feladatának ellátása érdekében használhatja fel.”
17. §

(1) A Pmt. 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A pénzügyi információs egységként működő hatóság az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló
2007. évi CLXXX. törvényben (a továbbiakban: Kit.) meghatározott feladatai ellátásához adatokat adhat át
a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek.
(3) A pénzügyi információs egységként működő hatóság az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján vezetett adattovábbítási nyilvántartásban rögzített
adatokat az információ továbbításától számított 20 évig köteles megőrizni.”
(2) A Pmt. 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénzügyi információs egységként működő hatóság adatkezelési rendszeréből az (1) bekezdésben
meghatározott hatóságok törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében, a cél megjelölésével
információ szolgáltatást igényelhetnek.”
(3) A Pmt. „A bejelentési kötelezettség” alcíme a következő 26/A. és 26/B. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság jogosult önálló információcserét és
együttműködést folytatni külföldi pénzügyi információs egységként működő hatósággal, amely során
az e törvény, valamint a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi
XLVIII. törvény alapján tudomására jutott információt kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
küzdelem céljából továbbíthatja külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság részére.
(2) A pénzügyi információs egységként működő hatóság jogosult külföldi pénzügyi információs egységként
működő hatósággal együttműködési megállapodást kötni, amennyiben az elősegíti az információcsere és
az együttműködés (1) bekezdés szerinti folytatását.
26/B. § (1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság feladatkörében eljárva pénzmosásra vagy
terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat, körülmény felmerülése esetén, a 26. § (1) bekezdésében és a 26/A. §
(1) bekezdésében meghatározott információtovábbítás teljesítése céljából elemző-értékelő tevékenységet végez.
A pénzügyi információs egységként működő hatóság elemző-értékelő tevékenysége során:
a) az e törvény, valamint a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi
XLVIII. törvény alapján tudomására jutott információt, azon adatbázisok adatait, amelyekhez közvetlen hozzáféréssel
rendelkezik, a nyilvános vagy bárki számára hozzáférhető adatokat, a 25/A. § alapján megkeresésre beszerzett
adatokat összeveti, az azok között fennálló összefüggéseket feltárja, értelmezi;
b) az a) pontban meghatározott adatokkal összefüggő pénzügyi műveleteket, folyamatokat nyomon követi,
az üzleti kapcsolatokat, ügyleti megbízásokat megvizsgálja;
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c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint a 26. § (1) bekezdésben meghatározott
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása céljából történő információtovábbítás érdekében
megállapításokat tesz, következtetéseket von le.
(2) A pénzügyi információs egységként működő hatóság vizsgálja a 26. § (1) bekezdésben meghatározott
bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési magatartások jellemzőit, figyelemmel kíséri az elkövetések során
megjelenő új elemeket.
(3) A pénzügyi információs egységként működő hatóság elemző-értékelő tevékenysége eredményeként a 26. §
(1) bekezdése alapján továbbít információt.
(4) A pénzügyi információs egységként működő hatóság a 29. § (1) bekezdése alapján a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó statisztikát vezet.”
18. §		
A Pmt. 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 23. §-ban meghatározott bejelentés és adatszolgáltatás teljesítéséről, annak tartalmáról, az ügyleti
megbízás teljesítésének a 24. § szerinti felfüggesztéséről, a bejelentő személyéről, valamint arról, hogy az ügyféllel
szemben indult-e büntetőeljárás, az ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek a bejelentő, a pénzügyi
információs egységként működő hatóság, valamint a 25/A. § (3) bekezdése alapján megkeresett szolgáltató,
a 25/A. § (6)–(7) bekezdése alapján megkeresett központi államigazgatási szerv, a pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedés foganatosításáért felelős szerv, valamint az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv tájékoztatást
nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban
maradjon.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó
szerv bejelentő általi tájékoztatására, a 25/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltató megkeresésére, a 25/A. §
(6)–(7) bekezdésében meghatározott szerv megkeresésére és a 26. § (1) bekezdésben megjelölt hatóság számára
történő információ továbbítására.”
19. §		
A Pmt. „Nyilvántartás, statisztika” alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) A szolgáltató a 28. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott adatot, okiratot az 5. §-ban meghatározott
felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és
a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni.
(2) A 28. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott adatmegőrzési időtartam hatósági megkeresés alapján történő
meghosszabbítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az ott meghatározott adatra, okiratra
folyamatban lévő vagy a jövőben megindításra kerülő hatósági eljárás lefolytatása érdekében van szükség.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági eljárás jogerős lezárását vagy a megindítani tervezett eljárás
meghiúsulását követően a szolgáltató az adatot, okiratot nyilvántartásából törölni köteles. Az (1) bekezdésben
meghatározott hatóság a (2) bekezdésben meghatározott hatósági eljárás jogerős lezárásáról és a megindítani
tervezett eljárás meghiúsulásáról a szolgáltatót haladéktalanul köteles értesíteni.
(4) A pénzügyi információs egységként működő hatóság a törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot
10 évig köteles megőrizni.”
20. §		
A Pmt. 29. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pénzügyi információs egységként működő hatóság együttműködve – a nyomozó hatóságokkal, a Legfőbb
Ügyészséggel és az Országos Bírósági Hivatallal – köteles olyan statisztikát vezetni, amely alkalmas arra, hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló hazai rendszer hatékonysága ellenőrizhető
legyen.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott statisztika tartalmazza:
a) a 23. §-ban meghatározott bejelentések számát;
b) a 24. § alapján felfüggesztett ügyleti megbízások számát;
c) terrorizmus finanszírozása tárgyában az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény alapján elrendelhető zárlat kezdeményezésének számát és a bíróság által
elrendelt zárlatok számát, a bíróság által elrendelt zárlat alá vont pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban
meghatározott értékét;
d) azoknak a 23. §-ban meghatározott bejelentéseknek a számát, amelyeket a pénzügyi információs egység a 26. §
(1) bekezdése alapján továbbított;
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e) a 26. § (1) bekezdése alapján továbbított információk felhasználásával, valamint a pénzmosás, az 1978. évi
IV. törvény 261. §-a szerinti terrorcselekmény, illetve a terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), a terrorcselekmény
feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §) és a Btk. 318. §-a szerinti terrorizmus finanszírozása bűncselekmények
gyanúja alapján indult büntetőeljárások számát, a bűncselekmények minősítését, a gyanúsítottak számát,
a nyomozás során alkalmazott kényszerintézkedések meghatározását, számát, valamint a nyomozás befejezésének
módját;
f ) az e) pontban meghatározott büntetőeljárásokban
fa) a vádemelések és vádlottak számát;
fb) az ítéletek és az elítéltek számát, a zár alá vételek számát és a zár alá vett vagyon nagyságát, az elkobzások,
a vagyonelkobzások számát, az elkobzott tárgy értékét, továbbá az elkobzott vagyon nagyságát és
a vagyonelkobzás alá vont vagyon nagyságát.
(3) A nyomozó hatóság a (2) bekezdés e) pontjában, a Legfőbb Ügyészség a (2) bekezdés f ) pont fa) alpontjában
meghatározott adatot, valamint a bíróság a jogerős határozatainak a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
elrendelt zárlatok számára, az elrendelt zárlat alá vont pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban
meghatározott értékére vonatkozó adatait és a (2) bekezdés f ) pont fb) alpontjában meghatározott adatait
negyedévente megküldi a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak. Az adatközlést a nyomozó
hatóság, a Legfőbb Ügyészség és a bíróság elektronikus úton is teljesítheti.”
21. §		
A Pmt. 33. §-a a következő (3a), (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott mintaszabályzatot az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv
köteles kétévente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.
(3b) A (3) bekezdésben meghatározott mintaszabályzatot az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv
a pénzügyi információs egységként működő hatósággal együttműködve, a miniszter egyetértésével köteles
e törvény módosításait követően felülvizsgálni és módosítani.
(3c) A szolgáltató a jogszabályban, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által rendelkezésre bocsátott
mintaszabályzatban vagy a belső rendjében bekövetkezett változást követően köteles a belső szabályzatát
felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.”
22. §		
A Pmt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Pmt. „Felügyelete, intézkedése” alcíme a következő
35/A. §-sal és 35/B. §-sal egészül ki:
„35. § (1) E törvény rendelkezéseinek a megsértése vagy az e törvényben meghatározott kötelezettségek nem
megfelelő teljesítése esetén az 5. § a)–c), f ) és g) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a jogsértés
súlyával arányosan a következő intézkedéseket alkalmazhatja:
a) felhívja a szolgáltatót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket e törvény rendelkezéseinek betartására,
a feltárt hiányosságok megszüntetésére;
b) javaslatot tesz a szolgáltatónak
ba) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet ellátó alkalmazottak (vezetők) speciális képzési
programban való részvételére vagy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező alkalmazottak (vezetők) felvételére,
bb) a szabályzat meghatározott határidőn belüli, meghatározott szempontok szerinti átdolgozására;
bc) vizsgálat lefolytatására a szabályzat szerint és a felelőssel szembeni eljárás kezdeményezésre;
c) figyelmezteti a szolgáltatót;
d) határozattal megállapítja a jogsértés tényét, s egyben elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését;
e) kötelezi a szolgáltatót a jogsértés abbahagyására;
f ) az a)–e) pontban felsorolt intézkedések mellett vagy önállóan az 1. § (1) bekezdés a)–e) és l) pontjában
meghatározott tevékenységet végző szolgáltató esetében kétszázezertől ötszázmillió forintig terjedő bírságot,
az 1. § (1) bekezdés f ), h)–i), j) és k) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató esetében
ötvenezertől húszmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.
(2) A szolgáltatóval szemben az (1) bekezdésben meghatározott intézkedést kell alkalmazni abban az esetben is, ha
a szolgáltató jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és a szolgáltató vezetője a szolgáltató
javára sérti meg e törvény rendelkezéseit.
(3) A szolgáltatóval szemben az (1) bekezdésben meghatározott intézkedést kell alkalmazni abban az esetben is,
ha a szolgáltató jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, és a szolgáltató alkalmazottja
a szolgáltató javára sérti meg e törvény rendelkezéseit úgy, hogy a szolgáltató vezetője felügyeleti vagy ellenőrzési
kötelezettségének a teljesítése a jogsértést megakadályozhatta volna.
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(4) Az 5. § c), f )–g) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv az intézkedések alkalmazásánál tekintettel
van:
a) a szabály megsértésének vagy a hiányosságnak a súlyosságára,
b) a szabály megsértésének vagy a hiányosságnak a szolgáltatóra vagy ügyfeleire gyakorolt hatására,
c) a felelős személyek által a felügyeletet ellátó szervvel szemben tanúsított együttműködésre,
d) a szabályok megsértésének ismétlődésére vagy gyakoriságára.
35/A. § (1) A felügyelet ellátása során az 5. § d) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a könyvvizsgálói
törvény, az 5. § e) pont ea) alpontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv az Ütv., az 5. § e) pont
eb) alpontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a Kjt. rendelkezéseivel összhangban tekintettel van:
a) a szabály megsértésének vagy a hiányosságnak a súlyosságára,
b) a szabály megsértésének vagy a hiányosságnak a szolgáltatóra vagy ügyfeleire gyakorolt hatására,
c) a felelős személyek által a felügyeletet ellátó szervvel szemben tanúsított együttműködésre,
d) a szabályok megsértésének ismétlődésére vagy gyakoriságára.
35/B. § Az e törvényben meghatározott felügyeletet ellátó szerv a felügyeleti tevékenységének gyakorlása során
biztosítja a szolgáltatónak a Kit., valamint a Kit. szerinti uniós jogi aktusoknak való megfelelését.”
23. §		
A Pmt. 38. §-a a következő (3a), (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (1) bekezdésben meghatározott egységes szabályzatot és a (2) bekezdésben meghatározott
mintaszabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott iránymutatást a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara köteles kétévente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.
(3b) Az (1) bekezdésben meghatározott egységes szabályzatot és a (2) bekezdésben meghatározott
mintaszabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott iránymutatást a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara köteles e törvény módosításait követően felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.
(3c) Az (1) bekezdésben meg nem határozott ügyvédi iroda a jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara által
rendelkezésre bocsátott mintaszabályzatban vagy a belső rendjében bekövetkezett változást követően köteles
a szabályzatát felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.”
24. §		
A Pmt. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § A szolgáltató – a 11. § (6) bekezdésétől eltérően – 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás
teljesítését megtagadni, amennyiben:
a) az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig
nem jelent meg, és
c) az ügyfél vonatkozásában a 7–10. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én
nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.”

2. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
25. §		
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/B. § (8) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(8) A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha
a) a pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben
(a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti;
b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva vagy
külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér pénztártitoknak vagy
üzleti titoknak minősülő adatot a pénztártól.”

3. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
26. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (7) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(7) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha
a) a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti,
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b) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából – harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, amennyiben a megkeresés
tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot – írásban kér banktitoknak minősülő
adatot a pénzügyi intézménytől,
c) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva vagy
külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – harmadik ország pénzügyi
információs egysége esetén, amennyiben a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt
titoktartási záradékot – írásban kér banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől.”

4. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása
27. §		
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 157/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„157/A. § A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól.
b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs
egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól.”

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
28. §		
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az adótitok megőrzésének a kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi információs
egységként működő hatóság – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából – az adótitoknak minősülő adatot az állami adóhatóság nyilvántartásából
(az arra a célra kialakított rendszer útján) közvetlen hozzáféréssel lekérdezi vagy írásbeli megkeresés útján kér
adótitoknak minősülő adatot az adóhatóságtól.”

6. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása
29. §		
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. § (14) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(14) A vámtitok megőrzésének a kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi információs
egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából közvetlen hozzáféréssel lekérdez vagy írásbeli megkeresés útján kér
vámtitoknak minősülő adatot a vámhatóságtól.”

7. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2007. évi XLVIII. törvény módosítása
30. §

(1) A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:
a határon átmenő készpénz ellenőrzéséről szóló törvény) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és
a 4. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Rendelet 5. cikke által meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében a vámhatóság az (1) bekezdés
alapján nyilvántartásba vett adatokról írásbeli megkeresésre tájékoztatja a pénzügyi információs egységként
működő hatóságot.
(2a) A pénzügyi információs egységként működő hatóság törvényben meghatározott feladatainak teljesítése
érdekében a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatot – ha a technikai feltételek mindkét félnél adottak –
közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján is beszerezheti.”
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(2) A határon átmenő készpénz ellenőrzéséről szóló törvény a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza az Európai Unió területére
belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtását, annak részletes szabályait, valamint a kiszabott
bírság bevételezésének rendjét.”

8. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
31. §		
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló 2007. évi LXXV. törvény 67. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az üzleti titok megőrzésének a kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi információs
egységként működő hatóság – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér üzleti titoknak minősülő adatot.”

9. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
32. §

(1) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 117. § (2) bekezdése a következő j) ponttal
egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn a hatáskörében törvény felhatalmazása
alapján eljáró]
„j) pénzügyi információs egységként működő hatósággal”
(szemben.)
(2) A Bsztv. 118. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha]
„f ) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi
pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér adatot a befektetési
vállalkozástól vagy az árutőzsdei szolgáltatótól.”

10. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról,
valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény
módosítása
33. §

(1) Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Kit.) 1. § c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés:
ca) a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztása, valamint
cb) a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalma;”
(2) A Kit. 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés: az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről
és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet
V. Fejezetében foglalt intézkedések;”

34. §		
A Kit. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik Magyarország területén az 1. § c) pont
ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközzel
vagy gazdasági erőforrással, erről a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv
az alkalmazandó uniós jogi aktus vonatkozó rendelkezésére hivatkozva, a 10. § (3)–(4) bekezdés szerinti vizsgálat
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eredményének és a (4) bekezdés szerinti adatok megküldésével, a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul
értesíti
a) a vagyon fekvése szerint illetékes törvényszéket (a továbbiakban: bíróság),
b) az illetékes cégbíróságot,
c) az adópolitikáért felelős minisztert, valamint
d) ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya vagyoni nyilvántartásban nyilvántartott gazdasági
erőforrással rendelkezik, az adott vagyoni nyilvántartást vezető illetékes szervet.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a 7. § (1) bekezdése szerinti adatokat, valamint
a) az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső
pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó
jogosultsággal rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet szervezeti formájának megfelelő
törvényben meghatározott azonosító adatait,
b) az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső
pénzeszköz, valamint gazdasági erőforrás azonosításához szükséges adatokat.”
35. §

(1) A Kit. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv 3. § (3) bekezdése szerinti
értesítése alapján nemperes eljárásban végzéssel az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot rendel el, amelyről haladéktalanul, legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott okiratot tartalmazó elektronikus üzenet vagy telefax útján értesíti a pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet.”
(2) A Kit. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végrehajtást a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyával szemben, az 1. § c) pont ca) alpontjában
meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó pénzeszközre és gazdasági erőforrásra
kell elrendelni.”

36. §		
A Kit. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bírósági végrehajtó a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtásáról, illetve a végrehajtás
befejezéséről, a cégbíróság a cég működésének a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 85. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztéséről, illetve a cég
működése felfüggesztésének a Ctv. 85. § (2) bekezdése szerinti megszüntetéséről három munkanapon belül értesíti
a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet, továbbá az adópolitikáért felelős
minisztert.”
A Kit. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
37. §		
„(1) Ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus lehetővé teszi az 1. § c) pont
ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alóli mentesítést, az e §-ban
meghatározott mentesítési eljárás lefolytatásának van helye.
(2) Amennyiben a mentesítés a bíróságnak az 1. § c) pont ca) alpontjának végrehajtásárára irányuló zárlat
feloldására irányul, a mentesítés iránti kérelmet a bíróságnak címezve, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés
foganatosításáért felelős szervhez kell benyújtani. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért
felelős szerv
a) a kérelem benyújtásáról értesíti az adópolitikáért felelős minisztert,
b) amennyiben az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés az Egyesült Nemzetek
Szervezete Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) határozatán alapul, az ENSZ BT vonatkozó határozatának
megfelelően haladéktalanul megkezdi és lefolytatja a szükséges konzultációs eljárást az ENSZ BT illetékes Szankciós
Bizottságával, továbbá
c) a konzultációs eljárás befejezését követően, annak eredményéről – a kérelem megküldésével egyidejűleg –
haladéktalanul értesíti a bíróságot.”
38. §		
A Kit. „A mentesítési eljárás” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusban rögzített feltételek alapján,
az 1. § c) pont cb) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó
pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos mentesítésre akkor kerülhet sor, ha
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az ügyletet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az uniós jogi aktusban
meghatározottak szerint mentesítette a tilalom alól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítés iránti kérelmet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért
felelős szervhez kell benyújtani.
(3) A kérelmet az 1. § c) pont cb) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya,
pénzügyi szolgáltatás esetén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés a)–e) és l) pontja hatálya alá tartozó
szolgáltató (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltató) nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a pénzeszköz vagy
gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához kapcsolódó, rendelkezésre
álló összes adatot, tényt, körülményt, különös tekintettel a pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre
bocsátására vonatkozó ügylet céljának megjelölésére, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó
adatokra, a Pmt. alapján rögzített adatokra, a kapcsolódó egyéb hatósági engedélyekre és az uniós jogi aktusban
a pénzeszköz vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához
kapcsolódó kivételekre.
(4) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv harminc napon belül megvizsgálja
a mentesítési kérelmet és dönt az uniós jogi aktusban rögzített feltételek alapján és szempontoknak megfelelően.
(5) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv az uniós jogi aktusban rögzített esetekben
a határozatát megküldi az adópolitikáért felelős miniszter részére, aki az uniós jogi aktusoknak megfelelően
tájékoztatja az Európai Unió többi tagállamát és az Európai Bizottságot.
(6) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv, a pénzeszköz vagy gazdasági forrás
rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához kapcsolódó intézkedés alkalmazásának
ellenőrzése céljából, továbbá az e § szerinti mentesítési eljárás lefolytatása céljából jogosult kezelni a Pmt.
ügyfél-átvilágítási rendelkezései alapján a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozóan a szolgáltató által
rögzített és a mentesítés iránti kérelemben továbbított és a (8)–(12) bekezdések szerinti eljárás során tudomására
jutott személyes adatokat.
(7) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv a (6) bekezdés alapján kezelt adatokat
a mentesítés iránti kérelem beérkezését követő 5 év elteltével, ha a korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus
szerinti mentesítési eljárás lefolytatásának feltételei ezt követően is fennállnak, akkor a feltételek fennállásának
megszűnését követően haladéktalanul köteles törölni.
(8) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv az e § szerinti mentesítési eljárás lefolytatása
során közigazgatási hatóságot, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, terrorizmust elhárító
szervet, nyomozó hatóságot, nemzetbiztonsági szolgálatot, ügyészt, bíróságot kereshet meg, ha az e törvényben
meghatározott feladatának ellátásához
a) olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges, amely a megkeresett szerv nyilvántartásából, illetve irataiból
szerezhető meg,
b) olyan irat vagy más bizonyíték szükséges, amely a megkeresett szervnél van, vagy onnan szerezhető meg.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresésben meg kell jelölni a megkeresésben kért adat, irat
vagy más bizonyíték felhasználásának célját.
(10) A megkeresett szerv csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az jogszabályba
ütközik. Ha a megkeresésben foglaltak teljesítésére más szerv rendelkezik hatáskörrel, a megkeresett szerv
a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított három napon belül
e szervhez továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés
foganatosításáért felelős szervet.
(11) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresést nyolc napon belül teljesíteni kell.
(12) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv az e § szerinti mentesítési eljárás lefolytatása
során illetékes külföldi hatóságot is megkereshet.”
39. §		
A Kit. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv abból a célból, hogy megállapítsa,
hogy az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik-e
Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági
erőforrással, jogosult kezelni
a) az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának a születési
és házassági nevére, születési idejére, születési helyére, lakóhelyére és tartózkodási helyére vonatkozó személyes
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adatait, továbbá a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus által közzétett egyéb
azonosító adatait,
b) az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső
pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó
jogosultsággal rendelkező természetes személy születési és házassági nevére, születési idejére, születési helyére,
lakóhelyére és tartózkodási helyére vonatkozó személyes adatait.”
40. §		
A Kit. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv a 10. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatának
ellátásához illetékes külföldi hatóságot is megkereshet.”
41. §		
A Kit. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a 3. § (4) bekezdés és a 7. §
(1) bekezdés szerinti adatok ellenőrzése, valamint a 10. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladata ellátásának céljából
a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból,
b) a munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából,
c) a cégnyilvántartásból,
d) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából,
e) az ingatlan-nyilvántartásból,
f ) az úszólétesítmények lajstromából,
g) a légi járművek lajstromából,
h) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,
i) a közúti közlekedési nyilvántartásból, valamint
j) a kulturális örökség hatósági nyilvántartásából
a 3. § (4) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében foglalt adatokat igényelheti.
(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv haladéktalanul értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedés foganatosításáért felelős szervet az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedés alanyának
a) Magyarországon bekövetkezett haláláról, nevének megváltoztatásáról,
b) bejelentett lakóhelyének megszűnéséről, megváltozásáról,
c) adatai nyilvántartásának megszüntetéséről.
(3) Ha az 1. § c) pont ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya nem
tartozik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá, a központi
idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv értesíti a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért
felelős szervet a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya tartózkodási helyének megváltozásáról.
(4) Az uniós jogi aktusban meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtása érdekében
a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv adatokat igényelhet a pénzügyi információs
egységként működő hatóságtól. Az adatigénylés kizárólag a pénzügyi információs egységként működő hatóság által
a Pmt. szerint kezelt adatokra irányulhat. Amennyiben a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért
felelős szervnek az eljárása során a Pmt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentés alapjául szolgáló adat,
tény vagy körülmény jut tudomására, arról haladéktalanul tájékoztatja a pénzügyi információs egységként működő
hatóságot.
(5) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv az e törvény alapján tudomására
jutott adatot, okiratot 10 évig köteles megőrizni.”
42. §

(1) A Kit. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Pmt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltató, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek kötelesek
– a 7. § (1) bekezdése szerinti személyes adatok közlésével – haladéktalanul bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozás
foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy az 1. § c) pont
ca) alpontjában meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.”
(2) A Kit. 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a szolgáltató által tett (1) bekezdés
szerinti bejelentés megtételét követő
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a) belföldi ügylet esetében két munkanapon belül,
b) nem belföldi ügylet esetében négy munkanapon belül megvizsgálja a bejelentést.
(4) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a vagyoni nyilvántartást vezető szerv
által tett (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő három munkanapon belül megvizsgálja a bejelentést.”
(3) A Kit. 10. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő
a) belföldi ügylet esetében két munkanap,
b) nem belföldi ügylet esetében négy munkanap
alatt nem teljesítheti azt az ügyletet, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény alapján
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást érinthet, kivéve ha
az (5) bekezdés b) pontja szerinti értesítést kapott.
(7) Az ügyletet – ha teljesítésének egyéb feltételei fennállnak – a bejelentés megtételét követő
a) belföldi ügylet esetében harmadik munkanapon,
b) nem belföldi ügylet esetében ötödik munkanapon teljesíteni kell, kivéve ha a szolgáltató az (5) bekezdés
a) pontja szerinti értesítést kapott.
(8) A vagyoni nyilvántartást vezető szerv az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követő három munkanap
alatt nem teljesítheti azt a bejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelmet, amely a bejelentés alapjául szolgáló
adat, tény vagy körülmény alapján pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy
gazdasági erőforrással lehet kapcsolatos, kivéve ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti értesítést kapott. A bejegyzés
vagy változásbejegyzés iránti kérelem teljesítése iránt – ha teljesítésének egyéb feltételei fennállnak – a bejelentés
megtételét követő negyedik munkanapon intézkedni kell, kivéve ha a vagyoni nyilvántartást vezető szerv
az (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítést kapott.”
43. §		
A Kit. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az uniós jogi aktus pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedést rendel el, a pénzügyi
szolgáltató – ide nem értve a pénzfeldolgozást végző szolgáltatót – az uniós jogi aktusban rögzített esetekben
a pénzeszközök átutalása és a pénzügyi szolgáltatás kezdeményezéséről, fogadásáról, teljesítéséről haladéktalanul
értesíti a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet, illetve
az uniós jogi aktusban meghatározott esetekben a teljesítés engedélyezése iránti kérelmet nyújt be a pénzeszközök
átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervhez.”
44. §		
A Kit. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv a 11. § szerinti
engedélyezési eljárás lefolytatása során illetékes külföldi hatóságot is megkereshet.”
45. §		
A Kit. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Ez a törvény
a) a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról és
az 1294/1999/EK rendeletnek, a 607/2000/EK rendeletnek, valamint a 926/98/EK rendelet 2. cikkének hatályon kívül
helyezéséről szóló 2000. november 10-i 2488/2000/EK tanácsi rendelet 1–3., 8–8a. és 10. cikkének,
b) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó
intézkedésekről szóló 2001. december 17-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 1–6., 8. és 10. cikkének,
c) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és
szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és
szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni
Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet 1–2a., 4., 5–6., 8–9. és 11. cikkének,
d) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2003. július 7-i 1210/2003/EK tanácsi rendelet 1., 4–10, 13–14., 15a. és 16. cikkének,
e) egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004. február 19-i 314/2004/EK tanácsi rendelet
1., 6–9., 10. és 13. cikkének,
f ) a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 2004. április 29-i 872/2004/EK tanácsi rendelet
1–10. és 13. cikkének,
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g) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges
korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2005. április 12-i 560/2005/EK tanácsi rendelet 1–10. és 13. cikkének,
h) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben
meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2005. július 18-i 1183/2005/EK tanácsi rendelet
1–8. és 11. cikkének,
i) a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő
cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről
szóló 2005. július 18-i 1184/2005/EK tanácsi rendelet 1–8. és 11. cikkének,
j) a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel
szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2006. február 21-i 305/2006/EK tanácsi rendelet 1–7. és
10. cikkének,
k) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006. május
18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1–7. és 10. cikkének,
l) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007. március 29-i
329/2007/EK tanácsi rendelet 1., 6–12. és 15–16. cikkének,
m) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint
a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet 1., 11–14.,
16–17. és 20–21. cikkének,
n) a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2009.
december 22-i 1284/2009/EU tanácsi rendelet 1., 6–13. és 17–18. cikkének,
o) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel
szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2010. április 26-i 356/2010/EU tanácsi
rendelet 1–10. és 16–17. cikkének,
q) az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 2010. július 26-i 667/2010/EU tanácsi rendelet 1.,
4–7., 9–11. és 15–16. cikkének,
p) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 2011. február 4-i 101/2011/EU tanácsi rendelet 1–10. és 15. cikkének,
r) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi
rendelet 1.,5., 6a–14. és 19. cikkének,
s) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 2011. március 21-i 270/2011/EU tanácsi rendelet 1–10. és 15. cikkének,
t) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 2011. április 12-i 359/2011/EU tanácsi rendelet 1., 2., 4–10. és 15. cikkének,
u) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó
intézkedések meghozataláról szóló 2011. augusztus 1-i 753/2011/EU tanácsi rendelet 1., 3., 5–9. és 14. cikkének,
v) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet 1., 14., 16–22., 27–30. és 35. cikkének,
w) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2012.
március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet 1., 23–24., 30–35., 38., 40–44. és 48–49. cikkének,
x) a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel,
szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012. május 3-i 377/2012/EU tanácsi
rendelet 1–2., 4–9. és 14. cikkének
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
46. §

(1) Hatályát veszti a Kit. 3. § (1) és (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Kit. 10. § (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a Kit. 14. §-a.

11. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása
47. §		
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 4. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Felügyelet látja el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdésének a)–e) és l) pontjában meghatározott
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tevékenységet végző szolgáltatók – ide nem értve a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül
kizárólag pénzfeldolgozást végző szolgáltatók – vonatkozásában a Pmt.-ben meghatározott felügyeleti feladatokat.”
48. §		
Hatályát veszti a Psztv. 4. § (1) bekezdés m) pontja.

12. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása
49. §

(1) Nem lép hatályba a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 303. § (1) és (3) bekezdése.
(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 320. § (4) bekezdésében az „a 292–313. §” szövegrész
helyébe az „a 292–302. §, a 303. § (2) bekezdése, a 304–313. §” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések
50. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.
(2) Az 1–48. §, az 51. § és az 52. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.”

51. §		
A 47–48. § az Alaptörvény 23. és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés
52. §		
Ez a törvény:
a)
a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
b)
a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi
vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai
követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási
intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi LIII. törvény
a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról*
1. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása
1. §

(1) A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)
„b) hiteladós: az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő
lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének
kétszeresét, és 2013. január 1-jén száznyolcvan napot elérő vagy meghaladó késedelmes tartozása áll fenn, ideértve
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 22-i ülésnapján fogadta el.
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a 2013. január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitel-szerződésből eredő
késedelmes tartozást is, ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2013. január 1-jén fennállt,”
(2) A NET tv. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)
„d) jelzáloghitel-szerződés: a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerződés – ideértve
az életbiztosítási szerződéssel vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált kölcsönszerződést, továbbá
a jogszabályon alapuló állami készfizető kezességvállalással érintett kölcsönszerződéseket is –, amelynek
hitelkockázati fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított jelzálogjog,”
(3) A NET tv. 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)
„e) hozzátartozó: a házastárs, élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó,
mostoha- és nevelőszülő,”
(4) A NET tv. 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)
„f ) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és egy vagy több helyrajzi számon nyilvántartott vagy közös tulajdonban
álló, de önállóan forgalomképes, műszakilag összetartozó olyan ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban
fa) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra
használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel és egyéb építményekkel,
fb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó
földrészlettel,”
2. §		
A NET tv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Eszközkezelő a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 10. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatait jogszabályban kijelölt költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban vagy 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaság, vagy ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság kizárólagos jog
alapján látja el.”
A NET tv. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. §		
„(1) A lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. abban
az esetben kezdeményezi az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternél, ha a települési önkormányzat
a közigazgatási területén levő, a Nemzeti Eszközkezelő által az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének
időpontjáig az állam nevében megvásárolt összes lakóingatlant átveszi.”
4. §

(1) A NET tv. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„a) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a Kormány rendeletében foglaltak szerint szociálisan
rászorult személy,”
(2) A NET tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„d) a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettnek – más lakhatást
biztosító használati joga nincs, illetve ha a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van,
a zálogkötelezettnek – más lakhatást biztosító használati joga van, abban az esetben az adott ingatlan már nem
felelne meg a benne lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigénynek, amennyiben a hiteladós – vagy
ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett – és megvételre felajánlott lakóingatlanban
lakó házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- vagy neveltgyermeke,
örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülője, vagy testvére is az adott ingatlanban lakna,”
(3) A NET tv. 8. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„f ) a jelzáloghitel-szerződés ingatlanfedezetét az államnak megvételre felajánlott lakóingatlanon kívül más
lakóingatlan nem képezi,
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g) a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke Budapesten és a megyei
jogú városokban a húszmillió forintot, egyéb településeken a tizenötmillió forintot nem haladta meg, és a jelzáloghitelszerződés megkötésekor jelzáloghitel-szerződésben meghatározott hitel összege nem haladta meg a lakóingatlan
jelzáloghitel kihelyezésekor megállapított forgalmi értékének a nyolcvan százalékát, a jogszabályon alapuló állami
készfizető kezességvállalás esetében a száz százalékát, de elérte a huszonöt százalékát,”
(4) A NET tv. 8. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„i) a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkező minden pénzügyi intézmény
ia) külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra átruházásra kerüljön, és
elfogadja a 9. § alapján a Nemzeti Eszközkezelő által fizetendő vételár 20. § szerint rá eső hányadát, és
ib) lemond a jelzáloghitel-szerződésből eredő, a hiteladóssal szemben fennálló minden további követeléséről.”
(5) A NET tv. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a lakóingatlant több jelzálogjog is terheli, az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek teljesülését
azon jelzáloghitel-szerződés esetében kell vizsgálni, amely a legelőrébb álló ranghelyen lévő pénzügyi intézmény
javára a bejegyzett jelzálogjogot alapította.
(3) A Nemzeti Eszközkezelő az (1) bekezdés szerint felajánlott lakóingatlant – az (1) bekezdés szerinti feltételekkel –
abban az esetben is megvásárolja, ha a szociális rászorultság feltételei a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban
élő hozzátartozója tekintetében és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel a zálogkötelezett tekintetében
fennáll.”
5. §		
A NET tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a hiteladós vagy – ha
a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezett javára visszavásárlási jogot enged, amelyet
a hiteladós vagy a zálogkötelezett a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát
követő hatodik hónap első napjától a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási
dátumát követő hatvanadik hónap utolsó napjáig gyakorolhat.
(2) A visszavásárlási jog a hiteladóst vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet
akkor is megilleti, ha a lakóingatlan a települési önkormányzat tulajdonába kerül. A települési önkormányzat
tulajdonába került lakóingatlan esetében a visszavásárlási jogot a hiteladós vagy a zálogkötelezett a települési
önkormányzattal szemben gyakorolhatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti visszavásárlási jog megszűnik, ha a lakóingatlanra vonatkozó bérleti jog megszűnik.
(4) A visszavásárlási vételár a Nemzeti Eszközkezelő által a lakóingatlanért fizetett, e törvény alapján meghatározott
vételárnak a Nemzeti Eszközkezelő és az eladó között megkötött adásvételi szerződés keltétől a visszavásárlási jog
gyakorlásáig terjedő időszakra számított jegybanki alapkamattal, a Nemzeti Eszközkezelő által az ingatlanra fordított
értéknövelő beruházások értékével, valamint a Nemzeti Eszközkezelő által a bérlő helyett megfizetett kötelezettség
összegével növelt összege.
(5) A visszavásárlási jog akkor gyakorolható, ha a bérlő bérleti díj vagy a bérleti jogviszonyból származó egyéb
tartozását rendezte, kivéve ha a bérleti jogviszonyból származó egyéb tartozás összege a (4) bekezdés alapján
a visszavásárlási árba beszámításra kerül.
(6) Ha a hiteladós vagy a zálogkötelezett visszavásárlási jogát gyakorolja, a lakóingatlanért általa fizetett visszavásárlási
vételárból a központi költségvetést illeti meg a Nemzeti Eszközkezelő által a lakóingatlan megvásárlásakor kifizetett
vételár.
(7) A visszavásárlási jogot az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg – az (1) bekezdés szerint
megállapított lejárati határnap feltüntetésével a bejegyzési kérelemben foglaltaknak megfelelően – az ingatlannyilvántartásba bejegyzi.”
A NET tv. 11. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
6. §		
(A szándéknyilatkozathoz mellékelni kell)
„d) azon személyek nevét és születési időpontját, akiknek a nyilvántartásba bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási
helye a felajánlott lakóingatlanban van, és ennek igazolására a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát,
e) a felajánlott tulajdoni hányadnak megfelelő ingatlanrész kizárólagos használatára vonatkozó megállapodást és
annak mellékletét, ha a felajánlott lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint közös tulajdonban áll.”
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7. §		
A NET tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A pénzügyi intézmény minden hónap 15. napjáig írásban bejelenti a Nemzeti Eszközkezelőnek azon
lakóingatlanok címét, helyrajzi számát, az ingatlan tulajdonosának nevét, amelyekre vonatkozó szándéknyilatkozatot
az előző havi bejelentés óta továbbított.
(2) A pénzügyi intézmény által a Nemzeti Eszközkezelőnek továbbított, a 11. § (2) bekezdése szerinti
szándéknyilatkozathoz
a) mellékelni kell
aa) a 11. § (3) bekezdésében meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat,
ab) a bejelentő hitelező 12. § (2) bekezdése szerinti elvi hozzájárulását, vagy ha az ingatlan tulajdoni lapjára kizárólag
a bejelentő hitelező vagy – ha a bejelentő hitelező összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozik – az összevont
alapú felügyelet hatálya alá tartozó más társaság javára jegyeztek be jelzálogjogot, a 14. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat, valamint
b) meg kell jelölni
ba) a pénzügyi intézmény saját követelésének összegét forintban,
bb) a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződésben megállapított forgalmi értékét vagy
annak hiányában a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értékét,
bc) a jelzáloghitel-szerződésben meghatározott hitelösszeget forintban, deviza- vagy devizaalapú hitel esetében
a szerződéskötés napján érvényes MNB-árfolyam alapján.
(3) Ha a megvételre felajánlott lakóingatlanok száma az adott hónapban – figyelembe véve azokat a lakóingatlanokat
is, amelyek esetében a vásárlásról a Nemzeti Eszközkezelő még nem döntött – meghaladja a Kormány rendeletében
meghatározott darabszámot, a Nemzeti Eszközkezelő a megvásárolandó lakóingatlanok kiválasztása során
a kormányrendeletben foglaltak szerint jár el.
(4) A Nemzeti Eszközkezelő az (1) bekezdés szerinti bejelentéstől számított 15 napon belül értesíti az adásvétel
kezdeményezését bejelentő hitelezőn kívül érintett valamennyi, az adott lakóingatlanon jelzálogjoggal érintett
hitelezőt a szándéknyilatkozat beérkezéséről, annak dátumáról, valamint a rangsorban legelőrébb álló hitelező
elvi hozzájárulásáról, és felhívja a további hitelezőket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül
jelentsék be a (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott adatokat. A hitelezőknek a jelzálogjoggal
biztosított követelésük összegét azzal a nappal mint fordulónappal kell megjelölniük, amely napon a hiteladós
szándéknyilatkozatát a pénzügyi intézménynél benyújtotta. Deviza- és devizaalapú hitel esetében az e napon
érvényes MNB-árfolyamon kell a forintösszeget meghatározni.
(5) Ha ugyanazon hitelező javára a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlan vonatkozásában több jelzálogjogot is
bejegyeztek az ingatlan-nyilvántartásba, e hitelezőt a követelés bejelentése és a vételár 20. § szerinti felosztása során
minden bejegyzett jelzálogjog tekintetében önálló hitelezőnek kell tekinteni, kivéve ha a jelzálogjogok az ingatlannyilvántartásban közvetlenül egymást követő ranghelyen állnak, vagy a hitelezők összevont alapú felügyelet hatálya
alá tartoznak. A zálogjogi ranghelyek sorrendjénél nem kell figyelembe venni a lakásépítési vagy lakásvásárlási
kedvezményből eredően, illetve bármely más korábbi állami támogatásra tekintettel az állammal szemben fizetési
kötelezettséget biztosító, az államnak az ingatlanra e jogcímekre tekintettel bejegyzett jelzálogjogát.
(6) Ha a jelzálogjogosultnak egymást követően van az ingatlanon bejegyzett jelzálogjoga, vagy a hitelezők összevont
alapú felügyelet hatálya alá tartoznak, a követeléseket a vételárfelosztásnál egy követelésként kell figyelembe venni,
a legelőrébb álló jelzálogjoghoz tartozó, az 1. mellékletben meghatározott kielégítési mértéknek megfelelően.”
A NET tv. 18. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
8. §		
„(3) Nem terheli az állam tulajdonjogát a haszonélvezeti jog, ha annak jogosultja a 8. § (2) bekezdésében
meghatározott jelzálog-hitelszerződésből eredő követelés kielégítéséért felelős. Erről a hitelező pénzügyi intézmény
nyilatkozik a Nemzeti Eszközkezelőnek a szándéknyilatkozat továbbításával egyidejűleg, amelyhez csatolja
az e tényt alátámasztó hitel- vagy kezesi szerződést.
(4) Amennyiben az adásvételi szerződéshez harmadik személy jóváhagyása szükséges, a szerződés a jóváhagyás
megadásának időpontjától kezdődő hatállyal jön létre.”
A NET tv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. §		
„20. § A Nemzeti Eszközkezelő a vételár kifizetése során a hitelezők követelését a hitelezők számára az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogok ranghelyének sorrendjében elégíti ki – a 21. § (2) bekezdésben foglalt
kivétellel –, a hitelező által a Nemzeti Eszközkezelőhöz írásban bejelentett követelés 1. mellékletben meghatározott
mértékében.”
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10. §		
A NET tv. 23. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakásbérleti szerződés létrejöttére, tartalmára és megszűnésére a Lakástörvény szabályait a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:)
„f ) a lakóingatlannal összefüggésben felmerülő, a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott költségek
a bérlőt, a lakhatási célú ingatlanok esetében a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott költségek közül
a pótlással és a cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik,”
11. §		
A NET tv. 17. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § E törvénynek a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi
LIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor
a) folyamatban lévő ügyekre és
b) – a Módtv.-vel megállapított 18. § (3) bekezdése kivételével – már megkötött szerződésekre
is alkalmazni kell.”
12. §		
Hatályát veszti a NET tv. 7/A. § (5) bekezdése és 29. §-a.
13. §		
A NET tv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
14. §

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 41. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság
előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„41. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatala által a szociális rászorultság fennállásáról kiállított igazolás, valamint a kincstár által
a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás;”
(2) Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés – a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi
CLXX. törvénnyel megállapított – 38. pontja.

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
15. §		
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 155/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés szerinti igazolás hitelességének ellenőrzése érdekében írásbeli
nyilatkozattétel céljából megkeresheti az állami kezesség érvényesítőjét.”

4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
16. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állam mint tulajdonos az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségek, továbbá a felhasználó díjtartozása
vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által a hitelszerződésből
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény
alapján megvásárolt lakóingatlanok esetében.”

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
17. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E törvény hatálya – a 34. §-ban foglaltak kivételével – nem terjed ki az államra, a helyi önkormányzatra,
a nemzetiségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re,
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re, az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre és a helyi iparűzési adó vonatkozásában
a Magyar Nemzeti Bankra.”
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6. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
18. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Az (1) bekezdéstől eltérően nem képezi a Nemzeti Földalap részét a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által az állam
javára megvásárolt ingatlan.”

7. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása
19. §		
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az alapítvány (közalapítvány) céljainak hatékonyabb megvalósítását, feladatainak további ellátását az állami
alapító – az alapítvány (közalapítvány) megszüntetésére irányuló kérelemben – megjelölt költségvetési szerv útján
kívánja ellátni, eltérő alapítói rendelkezés hiányában e költségvetési szerv az alapítvány (közalapítvány) mindazon
vagyoni és személyes jogainak, továbbá kötelezettségeinek jogutódjává válik, amelyeket költségvetési szerv
megszerezhet, illetve amely költségvetési szervet terhelhet. A költségvetési szerv által meg nem szerezhető jogok
és kötelezettségek jogutódja az állam. Az alapítvánnyal (közalapítvánnyal) szembeni követelések nem járnak le
a folyamatban levő eljárásokban az alapítvány (közalapítvány) helyébe a költségvetési szerv lép.
(6b) A (6a) bekezdésben foglalt esetben a törvényszék az alapítvány (közalapítvány) megszüntetéséről szóló
végzésével egyidejűleg az alapítványt (közalapítványt) a bírósági nyilvántartásból is törli. E tényt, valamint
a (6a) bekezdés szerinti jogutód költségvetési szerv, illetve az állam képviseletét ellátó szerv megjelölését az állami
alapító hivatalos közleményben köteles nyilvánosságra hozni.”

8. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 18. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi LIII. törvényhez

1

A

B

A bejegyzett jelzálogjog ranghelyének sorrendje

A hitelező kielégítésének maximális mértéke a hitelező által
megjelölt követelés százalékában

2

1.

80%

3

2.

50%

4

3.

25%

5

4. és további ranghelyek

10% (a hitelezők arányos kielégítésével)
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Kormányrendeletek

A Kormány 130/2013. (V. 2.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a)–f ) pontjában,
a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában,
a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában,
a 4. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha
a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a háztartásban legalább egy
gyermeket nevel, akire tekintettel a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő házastársa vagy
élettársa családi pótlékra jogosult, és
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak ellátására jogosult vagy
lakásfenntartási támogatásban részesül
b) a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
c) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül
akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban részesül, ide nem értve a települési
önkormányzat képviselő-testülete által megállapított ápolási díjat.
(3) A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
eseteken kívül akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő
hozzátartozója sajátjogú nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
kivéve ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel.
(4) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – a pénzügyi
intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatához csatolja
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben
aa) a családi pótlékra való jogosultságról a kincstárnak a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc
nappal nem régebben kiállított igazolását,
ab) az aktív korúak ellátására, a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményről a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének
a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását,
ac) a közfoglalkoztatásról a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában fennálló közfoglalkoztatási
jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási szerződésnek a közfoglalkoztató által hitelesített másolatát;
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az ápolási díjra való jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a szándéknyilatkozat benyújtásának
időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását;
c) a (3) bekezdésben meghatározott esetekben az ellátást megállapító határozatot, vagy az ellátás évenkénti
rendszeres emeléséről szóló értesítést vagy a folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolást, valamint
ca) postai úton történő kifizetés esetén az ellátás átvételét igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának
időpontjánál 30 napnál nem régebbi szelvényt vagy
cb) pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára átutalással történő kifizetés esetén az ellátás jóváírását is igazoló,
a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi számlakivonatot.”
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2. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
154. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyámhivatal – a vételár megfizetésének (3) bekezdésben meghatározott módjára vonatkozó rendelkezés
hiányában – az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha
a) a szerződésben meghatározott vételárat betétben elhelyezték vagy
b) az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történt, és
ba) a vételárat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott módszer és felosztás szerint fogják megfizetni, vagy
bb) a vételárból a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott esetben a kiskorú személyt is megilletné a fennmaradó
vételárhányad és a vételárból a kiskorút megillető összeget gyámhatósági fenntartásos betétben fogják elhelyezni.”
3. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A VET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki,
vagy akinek a háztartásában élő személy:)
„h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.”
4. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
56. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki,
vagy akinek háztartásában élő személy:)
„h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.”
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
5. §		
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelete
az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 35. alpontjában,
a 7. § (2) bekezdése tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés
b) pontjában,
a 7. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet hatálya az Információs Hivatal (a továbbiakban: IH) által üzemben tartott járművekre (a továbbiakban:
járművek) terjed ki.
(2) A járművek esetében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009.
(XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: együttes rendelet) foglaltakat az e rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

50857

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 72. szám

2. §

(1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) a közlekedési hatósággal kötött megállapodás szerint
végzi külön megkeresés alapján az IH járműveinek forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálatát, valamint
a járművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását.
(2) Ha a vizsgálatra az NBSZ nem rendelkezik kapacitással, úgy az IH a jármű időszakos vizsgálatát a közlekedési hatóság
által engedélyezett vizsgáló állomáson végezteti el.

3. §		
Az IH biztosítja, hogy a járművei megfeleljenek az 1. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabályokban előírt
műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.
4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megjelölt hatósági eljárást követően az NBSZ gondoskodik a forgalmi engedély kiállításáról
vagy a következő időszakos vizsgálat határidejének a forgalmi engedélybe történő bejegyzéséről.
(2) Az NBSZ gondoskodik az általa kiállított, illetve érvényesített forgalmi engedélyek, a műszaki és környezetvédelmi
adatlapok, a műszaki érvényességet jelző címkék, valamint az együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott
plakettek nyilvántartásáról, továbbá az azokkal kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatásról.
(3) Az NBSZ saját hatáskörben végzi a feltételeknek megfelelő járművek hatósági jelzéssel való ellátását, a hatósági
jelzések cseréjét.

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos hatósági eljárások díjainak megfizetése
alól az IH mentesül.
(2) Az IH köteles az NBSZ részére megtéríteni a 2. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatok elvégzésével
összefüggő – önköltség alapján megállapított – költségeket.

6. §		
A közúti ellenőrzésre feljogosított hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól az IH főigazgatója által meghatározott
egyes járművek a Miniszterelnökséget vezető államtitkár által e célra kibocsátott, az NBSZ által kiállított, 1. melléklet
szerinti igazolvány felmutatása esetén – a közúti balesetben való részvételt kivéve – mentesülnek.
7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
1. pontja a következő 1.125. alponttal egészül ki:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.125. a nemzetbiztonsági szolgálatok üzemben tartásában lévő járművek közúti ellenőrzés alóli mentesülést
biztosító igazolványai.”
(3) Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműveinek üzemben tartásával és használatával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/1993. (II. 9.) TNM rendelet.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelethez
A közúti ellenőrzésre feljogosított hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól mentesítő igazolvány
felépítése, megjelenítése a következő:
1. Az igazolvány az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű műanyag kártya.
2. Az igazolvány adattartalma:
2.1. Előoldal:
2.1.1.
számítógépes rajzolatrendszer,
2.1.2.
címer,
2.1.3.
„MAGYARORSZÁG” felirat,
2.1.4.
„POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK” felirat,
2.1.5.
„IGAZOLVÁNY” felirat,
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2.1.6.

2.2.

„Ezen igazolvány felmutatója, illetve az általa vezetett jármű a közúti ellenőrzésre feljogosított
hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól mentesül.” felirat,
sorszám.

2.1.7.
Hátoldal:
2.2.1.
számítógépes rajzolatrendszer,
2.2.2.
címer,
2.2.3.
„IGAZOLVÁNY” felirat,
2.2.4.
„Az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet 6. §-a alapján.” felirat.
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IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelete
a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
ÁÉKBV: a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény
(a továbbiakban: Batv.) 3. § 1. pontjában meghatározott fogalom;
2.
ÁÉKBV-alapkezelő: a Batv. 3. § 2. pontjában meghatározott fogalom;
3.
befektetési alapkezelő: a Batv. 3. § 11. pontjában meghatározott fogalom;
4.
cél-ÁÉKBV: a Batv. 3. § 19. pontjában meghatározott fogalom;
5.
elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
6.
ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok
fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus
kézbesítési rendszer;
7.
gyűjtő-ÁÉKBV: a Batv. 3. § 35. pontjában meghatározott fogalom.
2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a befektetési alapkezelőre, az ÁÉKBV-alapkezelőre, az ÁÉKBV-re, valamint
a gyűjtő-ÁÉKBV-re (a továbbiakban együtt: bejelentésre kötelezett személy).
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Batv. 136. § (1) bekezdés l) pontja alapján történő bejelentési kötelezettség
teljesítésére.

3. §

(1) A befektetési alapkezelőnek
a)
a Batv. 53. § (3) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának módosítására
vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 1. mellékletben,
b)
a Batv. 84. § (3) bekezdésén alapuló – a nyilvános zárt végű befektetési alapok esetében a kibocsátási
program keretében történő egyes kibocsátások végleges feltételeire vonatkozó – bejelentési kötelezettségét
a 2. mellékletben,
c)
a Batv. 92. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére
vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 3. mellékletben,
d)
a Batv. 93. § (3) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére
vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 4. mellékletben,
e)
a Batv. 103. § (7) bekezdésén alapuló – az illikviddé vált eszközök elkülönítésére vonatkozó – bejelentési
kötelezettségét az 5. mellékletben,
f)
a Batv. 114. § (1) bekezdésén alapuló – a nyilvános nyílt végű befektetési alapra vonatkozó rendkívüli
tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 6. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba
vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai
feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint az ERA rendszeren
keresztül.
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(2) Az ÁÉKBV-alapkezelőnek a Batv. 118. § (5) bekezdésén alapuló – a gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésére
vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 7. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell
teljesítenie az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(3) A gyűjtő-ÁÉKBV-nek a Batv. 121. § (3) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV tájékoztatójára, kiemelt befektetői
információjára és ezek módosításaira, valamint éves és féléves jelentéseire vonatkozó – bejelentési kötelezettséget
a 8. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie az (1) bekezdésben
meghatározott módon.
4. §

(1) Egy elektronikus űrlapon egy befektetési alap több adatát vagy adatának változását is be lehet jelenteni, de egy
elektronikus űrlapon csak egy befektetési alappal kapcsolatban lehet bejelentési kötelezettséget teljesíteni.
(2) Az elektronikus űrlaphoz csatolni kell az adat változását, és – amennyiben releváns – a változás hatálybalépésének
időpontját alátámasztó dokumentumokat, valamint azokat a jogszabály által előírt dokumentumokat, amelyek
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az ügyféltől bekérhetők.

5. §

(1) Ha a bejelentés kijavítást, kiegészítést igényel – ideértve a bejelentésben foglaltak dokumentumokkal történő
alátámasztását is –, a Felügyelet a bejelentésre kötelezett személyt felszólítja ennek teljesítésére. A bejelentésre
kötelezett személy a bejelentés kijavítását, kiegészítését a 3. §-ban meghatározottak szerint az elektronikus űrlap
ismételt kitöltésével, megismételt bejelentésben teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi
bejelentés számára, valamint a megfelelő rovatnak is tartalmaznia kell a bejelentés megismételt jellegét.
(2) Ha a bejelentésre kötelezett személy önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése
során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása, módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett
személynek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben
meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

6. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „természetes” szövegrész helyébe a „természetes személy” szöveg lép.
(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „2. § (3) bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe a „2. §
(4) bekezdésében meghatározott” szöveg lép.

Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
7. §		
Dr. Szász Károly s. k.,

		
		

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 53. § (3) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának
módosítására vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
Az alap megnevezése
3.
A bejelentés jellege
új bejelentés
3.1.
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5.
A képviselő adatai
5.1.
a képviselő neve
5.2.
a képviselő címe/székhelye
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II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2.
A dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3.
Egyéb információ

2. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 84. § (3) bekezdésén alapuló – a nyilvános zárt végű befektetési alapok esetében a kibocsátási
program keretében történő egyes kibocsátások végleges feltételeire vonatkozó – bejelentési
kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
Az alap megnevezése
3.
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
A képviselő adatai
5.
a képviselő neve
5.1.
5.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2.
Egyéb információ

3. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 92. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának
szüneteltetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
Az alap megnevezése
3.
A bejelentés jellege
új bejelentés
3.1.
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5.
A képviselő adatai
5.1.
a képviselő neve
5.2.
a képviselő címe/székhelye
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II. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása szüneteltetésével kapcsolatos információk
1.
Az érintett sorozat megnevezése
2.
A szünetelés ideje
2.1.
kezdő időpont
2.2.
záró időpont
3.
A szünetelés oka
3.1.
a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a befektetési alapkezelő működési körében
felmerülő okból nem végezhető
3.2.
a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a letétkezelő működési körében felmerülő
okból nem végezhető
3.3.
a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a forgalmazó működési körében felmerülő
okból nem végezhető
3.4.
a befektetési jegyek mennyisége elérte a forgalmazási maximumot
4.
A szünetelésről szóló rendkívüli közzététel megjelentetésének dátuma
5.
Egyéb információ

4. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 93. § (3) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának
felfüggesztésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
Az alap megnevezése
3.
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
A képviselő adatai
5.
5.1.
a képviselő neve
5.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A befektetési jegyek visszaváltásának, illetve vételének felfüggesztésével kapcsolatos információk
1.
Az érintett sorozat megnevezése
2.
A felfüggesztés érinti
2.1.
a vételt és a visszaváltást egyaránt
2.2.
kizárólag a visszaváltást
3.
A felfüggesztés ideje
4.
A felfüggesztés oka
4.1.
a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg az alábbiak miatt
4.1.1.
a befektetési alap saját tőkéje több mint 10 százalékára vonatkozóan az adott eszközök
forgalmát felfüggesztették
4.1.2.
egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ
egyéb ok
4.1.3.
4.2.
a befektetési alapkezelő nem képes a tevékenységét ellátni
4.3.
a letétkezelő nem képes a tevékenységét ellátni
4.4.
a forgalmazó nem képes a tevékenységét ellátni
4.5.
a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált
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a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják
visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása – figyelembe véve a befektetési alap
eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló időt – veszélybe kerül
A rendkívüli közlemény megjelentetésének dátuma
Értesített más felügyeletek
6.1.
megnevezése
6.2.
értesítésének dátuma
Egyéb információ

5. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 103. § (7) bekezdésén alapuló – az illikviddé vált eszközök elkülönítésére vonatkozó –
bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
Az alap megnevezése
3.
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
A képviselő adatai
5.
a képviselő neve
5.1.
5.2.
a képviselő címe/székhelye
II. Az eszközök elkülönítésével és az elkülönítés megszüntetésével kapcsolatos információk
1.
Az érintett sorozat megnevezése
2.
Az eszközök elkülönítésével kapcsolatos információk
2.1.
az eszközök elkülönítésének időpontja
2.2.
az eszközök elkülönítésével kapcsolatos döntés száma
2.3.
az eszközök elkülönítésével kapcsolatos döntés indoka
2.4.
a befektetők tájékoztatásának
2.4.1.
módja
2.4.2.
ideje
2.5.
egyéb információ
3.
Az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos információk
Az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés jellege
3.1.
3.1.1.
az elkülönítés megszüntetése teljes mértékben
3.1.2.
az elkülönítés megszüntetése részben
3.2.
az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés száma
3.3.
az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés indoka
3.4.
a befektetők tájékoztatásának
3.4.1.
módja
3.4.2.
ideje
4.
Egyéb információ
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6. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 114. § (1) bekezdésén alapuló – a nyilvános nyílt végű befektetési alapra vonatkozó rendkívüli
tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
Az alap megnevezése
3.
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5.
A képviselő adatai
5.1.
a képviselő neve
a képviselő címe/székhelye
5.2.
II. Csatolandó dokumentumok
1.
A Batv. 114. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közzététel megküldése
2.
A Batv. 114. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közzététel megküldése
3.
A Batv. 114. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közzététel megküldése
4.
A Batv. 114. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel megküldése
5.
A Batv. 114. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel megküldése
6.
A Batv. 114. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti közzététel megküldése
7.
A Batv. 114. § (1) bekezdés g) pontja szerinti közzététel megküldése
8.
A Batv. 114. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közzététel megküldése
9.
A Batv. 114. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közzététel megküldése
10.
A Batv. 114. § (1) bekezdés j) pontja szerinti közzététel megküldése
11.
A Batv. 114. § (1) bekezdés k) pontja szerinti közzététel megküldése
12.
A Batv. 114. § (1) bekezdés l) pontja szerinti közzététel megküldése
13.
A Batv. 114. § (1) bekezdés m) pontja szerinti közzététel megküldése
14.
A Batv. 114. § (1) bekezdés n) pontja szerinti közzététel megküldése
15.
A Batv. 114. § (1) bekezdés o) pontja szerinti közzététel megküldése
16.
A Batv. 114. § (1) bekezdés p) pontja szerinti közzététel megküldése
17.
A Batv. 114. § (1) bekezdés q) pontja szerinti közzététel megküldése
A Batv. 114. § (1) bekezdés r) pontja szerinti közzététel megküldése
18.
A Batv. 114. § (1) bekezdés s) pontja szerinti közzététel megküldése
19.
20.
A Batv. 114. § (1) bekezdés t) pontja szerinti közzététel megküldése
III. Egyéb információk

7. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 118. § (5) bekezdésén alapuló – a gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésére vonatkozó –
bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
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2.
3.

Az alap megnevezése
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5.
A képviselő adatai
5.1.
a képviselő neve
5.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésével kapcsolatos információk
1.
A megszüntetés tervezett időpontja
2.
A megszüntetésről szóló döntés
2.1.
száma
2.2.
indoka
3.
Értesített más felügyeletek
3.1.
megnevezése
3.2.
értesítésének dátuma
4.
Egyéb információk

8. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Batv. 121. § (3) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV tájékoztatójára, kiemelt befektetői információjára
és ezek módosításaira, valamint éves és féléves jelentéseire vonatkozó – bejelentési kötelezettség
teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az alapkezelő adatai
1.1.
az alapkezelő megnevezése
1.2.
az alapkezelő székhelye
1.3.
az alapkezelő cégjegyzékszáma
2.
A gyűjtő-alap megnevezése
3.
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
A képviselő adatai
5.
5.1.
a képviselő neve
5.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A cél-ÁÉKBV-vel kapcsolatos adatok
1.
A cél-ÁÉKBV megnevezése
2.
A cél-ÁÉKBV székhely szerinti tagállama
3.
Egyéb információ
III. A csatolt dokumentum, dokumentumok
1.
A cél-ÁÉKBV tájékoztatója vagy ennek módosítása
1.1.
módosítás esetén a változás bemutatása
2.
A cél-ÁÉKBV kiemelt befektetői információja vagy ennek módosítása
2.1.
módosítás esetén a változás bemutatása
3.
A cél-ÁÉKBV éves jelentése
4.
A cél-ÁÉKBV féléves jelentése
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelete
a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban
a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
befektetési alapkezelő: a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi
CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 3. § 11. pontjában meghatározott személy;
2.
befektetési alap: a Batv. 3. § 9. pontjában meghatározott fogalom;
elektronikus kapcsolattartás: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) és
3.
az ügyfél között lévő kétirányú, írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás;
4.
elektronikus postaláda: az ERA rendszer szolgáltatásaként működő, a Felügyelet által az ERA rendszerben
regisztrált intézmény számára biztosított kézbesítési tárhely;
elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
5.
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
6.
ERA rendszer: a Felügyelet által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos
kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer.
2. §

(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni azon, a Felügyelet hatáskörébe tartozó ügyek esetében – kivéve a bejelentési
kötelezettséget –, amelyek vonatkozásában törvény a Felügyelet és a befektetési alapkezelő között az általa kezelt
befektetési alap tekintetében kizárólagos elektronikus kapcsolattartást ír elő.
(2) Az elektronikus kapcsolattartás kiterjed a kérelem benyújtásától a Felügyelet által az ügy érdemében hozott vagy
az ügyet egyéb módon lezáró hatósági döntésnek az ügyféllel történő közléséig terjedő eljárási cselekményekre és
jognyilatkozatokra, a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, módosításával vagy visszavonásával, valamint
az újrafelvétellel kapcsolatos eljárásokra.

3. §

(1) A befektetési alapkezelőnek
1.
nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének
engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének
jóváhagyására irányuló kérelmét az 1. mellékletben,
2.
nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének
engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének
jóváhagyására irányuló kérelmét a 2. mellékletben,
3.
nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének
engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének
engedélyezésére irányuló kérelmét a 3. mellékletben,
4.
nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére,
a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére
irányuló kérelmét a 4. mellékletben,
5.
a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét az 5. mellékletben,
6.
az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét a 6. mellékletben,
7.
nyilvános nyílt végű értékpapíralap esetén a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és
a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására
irányuló kérelmét a 7. mellékletben,
8.
nyilvános nyílt végű ingatlanalap esetében a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ
és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének
engedélyezésére irányuló kérelmét a 8. mellékletben,
9.
nyilvános befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 9. mellékletben,
zártkörű befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 10. mellékletben,
10.
határozott futamidejű befektetési alap futamidejének lejárata esetén a befektetési alap nyilvántartásból való
11.
törlése iránti kérelmét a 11. mellékletben,
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a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelemét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetők
az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le, a 12. mellékletben,
13.
a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a nyilvános nyílt
végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot,
a 13. mellékletben,
14.
a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési alap
nettó eszközértéke negatívvá vált, a 14. mellékletben,
15.
a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 15. mellékletben,
16.
a letétkezelői szerződés módosítása hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 16. mellékletben,
17.
a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét
a 17. mellékletben,
18.
a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése iránti kérelmét
a 18. mellékletben,
19.
a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmét
a 19. mellékletben,
20.
a zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának jóváhagyása iránti kérelmét
a 20. mellékletben,
21.
a nem harmonizált befektetési alapok egyesülésének engedélyezése iránti kérelmét a 21. mellékletben,
22.
az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezése iránti kérelemét a 22. mellékletben,
23.
a kollektív befektetési forma szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 23. mellékletben,
24.
a kollektív befektetési forma részalapja szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 24. mellékletben,
25.
a Batv. 78. § (7) bekezdésében meghatározott körbe tartozó – ugyanazon befektetési alapkezelő és
letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő – egyesülés engedélyezése iránti
kérelmét a 25. mellékletben,
26.
a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezése iránti kérelmét a 26. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott
– mellékletekkel együtt kell benyújtania a Felügyeletnek a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről,
valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és
használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül.
(2) A befektetési alapkezelőnek
1.
egyesülés esetén a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének engedélyezése iránti
kérelmét a 27. mellékletben,
2.
a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmét
a 28. mellékletben,
3.
az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezése iránti kérelmét a 29. mellékletben,
4.
az ingatlanértékelővel kötött szerződés módosításának engedélyezése iránti kérelmét a 30. mellékletben,
5.
a gyűjtő-ÁÉKBV cél-ÁÉKBV-be történő befektetésének engedélyezése iránti kérelmét a 31. mellékletben,
6.
a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV egy másik
cél-ÁÉKBV-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát, a 32. mellékletben,
7.
a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV módosítsa
a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább, a 33. mellékletben,
8.
a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon, a 34. mellékletben,
9.
a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV az egyesülés, illetve szétválás eredményeképpen létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő ÁÉKBV-je
maradjon, a 35. mellékletben,
a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét,
10.
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás
eredményeként létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse, a 36. mellékletben,
11.
a cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV számára annak engedélyezése iránti
kérelmét, hogy a Batv. 118. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a Batv. 118. § (6) bekezdés c) pontja szerint nem
gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább, a 37. mellékletben,
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12.

a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása
miatt kerül sor, a 38. mellékletben,
13.
annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen,
a 39. mellékletben,
14.
annak engedélyezése iránti kérelmet, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k
egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább, a 40. mellékletben,
15.
annak a befektetésnek a jóváhagyása iránti kérelmet, hogy ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés
következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetőjévé válik, a 41. mellékletben,
16.
annak engedélyezése iránti kérelmet, ha a gyűjtő-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövő olyan ÁÉKBV
befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-től, a 42. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott –
mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(3) Az (1) bekezdés 19. és 25. pontjában, továbbá beolvadás esetében az (1) bekezdés 21. és 22. pontjában, kiválás
esetén az (1) bekezdés 23. és 24. pontjában meghatározott esetben a befektetési alapkezelőnek egyidejűleg
a 18. mellékletben és a 43. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokat is be kell nyújtania
az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(4) A (2) bekezdés 5–11. és 13–16. pontjában meghatározott esetekben a befektetési alapkezelőnek egyidejűleg
a 18. mellékletben és a 43. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokat is be kell nyújtania
az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(5) A befektetési alapkezelő egyéb beadványt a 47. mellékletben meghatározott elektronikus űrlapon nyújthat be
az (1) bekezdésben meghatározott módon.
4. §		
A kérelmezőnek az űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges
adatot és tényt közölt a Felügyelettel.
5. §

(1) Amennyiben az eljárás során a Felügyelet az elektronikus postaládán keresztül küldött ügyiratában a kérelmezőt
hiánypótlásra, a kérelem kiegészítésére, illetve módosítására, vagy a tényállás tisztázásához szükséges
nyilatkozattételre szólítja fel, a kérelmező
a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 44. mellékletben,
a)
b)
a kérelem, illetve mellékletének kiegészítésére vagy módosítására szóló felhívásnak a 45. mellékletben,
c)
a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozat-tételre szóló felszólításnak a 46. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap teljes körű kitöltésével és a 3. § (1) bekezdésben meghatározott
módon történő elküldésével tesz eleget.
(2) Az elektronikus űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás
tisztázását szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá
fel kell tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat.

6. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
7. §		
A rendelet hatálybalépése napján már folyamatban lévő ügyek tekintetében a rendelet rendelkezéseit csak az ügyfél
erre irányuló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
szerinti ügyintézési rendelkezése alapján lehet alkalmazni.
		
		

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

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 72. szám

50869

1. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére,
a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének
jóváhagyására nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét
engedélyezze, a kezelési szabályzatot hagyja jóvá és a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja
jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

2. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat
jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására nyilvános
zárt végű értékpapíralap esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatai tekintetében az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze,
a kezelési szabályzatot hagyja jóvá és a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
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15.
16.
17.
18.
19.

Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

3. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére,
a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének
engedélyezésére nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét
engedélyezze és a kezelési szabályzatot hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

4. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat
jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános
zárt végű ingatlanalap esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban
meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételét,
valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttét engedélyezze, valamint a kezelési
szabályzatot hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

5. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató kiegészítésének közzétételét
engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

6. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban
meghatározott értékpapír-sorozatai tekintetében az alaptájékoztató kiegészítésének közzétételét
engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

7. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat
jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására nyilvános
nyílt végű értékpapíralap esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatai tekintetében a tájékoztatót, a hirdetményt, a kiemelt befektetői információt és
a kezelési szabályzatot, továbbá a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma
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8. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat
jóváhagyására, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére
nyilvános nyílt végű ingatlanalap esetében
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatai tekintetében a tájékoztatót, a hirdetményt, a kiemelt befektetői információt
és a kezelési szabályzatot hagyja jóvá, továbbá az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttét
engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

9. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nyilvános befektetési alap esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot vegye nyilvántartásba.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
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17.
18.
19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

10. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Nyilvántartásba vétel iránti kérelem zártkörű befektetési alap esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot vegye nyilvántartásba.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

11. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére határozott futamidejű befektetési alap
futamidejének lejárata esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából
törölje.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
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15.
16.
17.
18.
19.
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Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

12. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, amennyiben a befektetők
az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából
törölje.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

13. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha a nyilvános nyílt végű befektetési alap
nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából
törölje.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

14. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a befektetési alap nyilvántartásból való törlésére, ha a befektetési alap nettó eszközértéke
negatívvá vált
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából
törölje.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

15. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

50877

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a letétkezelői
szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

16. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem letétkezelői szerződés módosítása hatálybalépésének jóváhagyására
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a letétkezelői
szerződés módosításának hatálybalépését hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

17. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való törlésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából
törölje.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

18. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatai tekintetében a kezelési szabályzat módosítását engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

19. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyására
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében
az átalakuláshoz készített tájékoztatót hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

20. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának
jóváhagyására
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a befektetési
alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulását hagyja jóvá.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

21. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a nem harmonizált befektetési alapok egyesülésének engedélyezésére
Sorszám
1.
2.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. és 13. pontban meghatározott befektetési alapok tekintetében
a befektetési alapok egyesülését engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

22. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. és 13. pontban meghatározott befektetési alapok tekintetében
a befektetési alapok egyesülését engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma
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23. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem kollektív befektetési forma szétválásának engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a szétválást
engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

24. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem kollektív befektetési forma részalapja szétválásának engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett részalap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 11. pontban meghatározott részalap tekintetében a szétválást
engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

50882
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25. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a Batv. 78. § (7) bekezdésében meghatározott körbe tartozó – ugyanazon befektetési
alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő –
egyesülés engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapnak a 13. pontban
meghatározott befektetési alap részalapjává válásával történő egyesülést engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

26. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az új alapkezelő megnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap kezelésének a 13. pontban
meghatározott alapkezelő részére történő átadását engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
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17.
18.
19.
20.
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Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

27. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének engedélyezésére
egyesülés esetén
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének időtartama
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban meghatározott
értékpapír-sorozata, illetve értékpapír sorozatai tekintetében a folyamatos forgalmazás
felfüggesztését a 13. pontban foglaltak szerint engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

28. melléklet a 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítására
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének eredeti időtartama
A folyamatos forgalmazás felfüggesztésének új időtartama
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap 11. pontban
meghatározott értékpapír-sorozata, illetve értékpapír-sorozatai tekintetében a folyamatos
forgalmazás felfüggesztését a 14. pontban foglaltak szerint hosszabbítsa meg.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

29. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az ingatlanértékelő megnevezése
Az ingatlanértékelő címe/székhelye
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a 13. pontban
meghatározott ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttét engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

30. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az ingatlanértékelővel kötött szerződés módosításának engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az ingatlanértékelő megnevezése
Az ingatlanértékelő címe/székhelye
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a 13. pontban
meghatározott ingatlanértékelővel kötött szerződés módosítását engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

31. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a gyűjtő-ÁÉKBV cél-ÁÉKBV-be történő befektetésének engedélyezésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapnak a 13. pontban
meghatározott befektetési alapba történő befektetését engedélyezze.

17.
18.
19.
20.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés

21.
22.

Keltezés helye
Keltezés dátuma

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges
tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
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32. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV
egy másik cél-ÁÉKBV-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap eszközeinek legalább
85 százalékát jelentő, a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését
engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

33. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV megszűnése esetén annak engedélyezésére, hogy a gyűjtő-ÁÉKBV
módosítsa a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
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16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Kérem, hogy a Felügyelet a 13. pontban meghatározott befektetési alap megszűnésére tekintettel
a 10. pontban meghatározott befektetési alap nem gyűjtő ÁÉKBV-ként való továbbműködése
érdekében a kezelési szabályzatának módosítását engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

34. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV továbbra is a cél-ÁÉKBV gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében
engedélyezze, hogy az a 13. pontban meghatározott befektetési alap gyűjtő-ÁÉKBV-je maradjon.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

35. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV az egyesülés, illetve szétválás eredményeképpen létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő
ÁÉKBV-je maradjon
Sorszám
1.
2.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében
engedélyezze, hogy az a 13. pontban meghatározott befektetési alap gyűjtő-ÁÉKBV-jé váljon.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

36. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezésére,
hogy a gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás
eredményeképp létrejött cél-ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap eszközeinek legalább
85 százalékát jelentő, a 13. pontban meghatározott befektetési alapba történő befektetését
engedélyezze.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
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20.
21.
22.
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Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

37. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a gyűjtő-ÁÉKBV számára
annak engedélyezésére, hogy a Batv. 118. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a Batv. 118. § (6) bekezdés
c) pontja szerint nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében
engedélyezze, hogy nem gyűjtő-ÁÉKBV-ként működjön tovább.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

38. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a cél-ÁÉKBV egyesülése vagy szétválása esetén a gyűjtő-ÁÉKBV nyilvántartásból való
törlésére
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott befektetési alapot a nyilvántartásából
törölje.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

39. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet engedélyezze, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap
a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma
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40. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem annak engedélyezésére, hogy a cél-ÁÉKBV a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k
egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet engedélyezze, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap
a tervezett szétválás után a 13. pontban meghatározott befektetési alapként működhessen tovább.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

41. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem annak a befektetésnek a jóváhagyására, hogy ha a cél-ÁÉKBV a beolvadó ÁÉKBV,
és az egyesülés következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetőjévé válik
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
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17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet hagyja jóvá, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap a 13. és
16. pontban meghatározott befektetési alapok tervezett egyesülése következtében a 16. pontban
meghatározott befektetési alap befektetőjévé váljon.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

42. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem annak engedélyezésére, ha a gyűjtő-ÁÉKBV a szétválás eredményeként létrejövő
olyan ÁÉKBV befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-ÁÉKBV-től
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Megnevezés
Ügyfél (kérelmező) neve
Ügyfél (kérelmező) székhelye
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve
Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Az érintett befektetési alap elnevezése
Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)
Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése
Kérem, hogy a Felügyelet hagyja jóvá, hogy a 10. pontban meghatározott befektetési alap
a 13. pontban meghatározott befektetési alap szétválása következtében a 16. pontban
meghatározott befektetési alap befektetőjévé váljon.
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.
Keltezés helye
Keltezés dátuma

Űrlap a nyilvánosan működő befektetési alap kezelési szabályzata módosításának bemutatásához

Iktatószám:

A kezelési szabályzat kötelező tartalmi eleme

A kezelési szabályzat szövege, annak fellelhetősége a módosítás előtt

szöveg

oldalszám

A kezelési szabályzat szövege, annak fellelhetősége
a módosítás után

szöveg
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43. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

oldalszám

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk
1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

1.2. A befektetési alap rövid neve

1.3. A befektetési alap székhelye

50893

50894

1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének
időpontja, nyilvántartási száma

1.5. A befektetési alapkezelő neve

1.6. A letétkezelő neve

1.7. A forgalmazó neve

1.8. A befektetési alap működési formája (zártkörű
vagy nyilvános)
1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy
zártvégű)

1.11. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap
az ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap
1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok
száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes
sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól
1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategória
típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)
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1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy
határozott), határozott futamidő esetén a futamidő
lejáratának feltüntetése

2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb
alapinformációk
3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési
jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására
vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti
jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása
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1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap
tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó
ígéretet bankgarancia vagy kezesség biztosítja
(tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési
alap részletes befektetési politikája támasztja alá
(tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit
a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont
megjelölése

II. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)

4. A befektetési jegy ISIN azonosítója

5. A befektetési jegy névértéke
6. A befektetési jegy devizaneme
7. A befektetési jegy előállításának módja
50895

50896

8. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog
igazolásának és nyilvántartásának módja

9. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított
jogai

10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

III. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen
11. A befektetési alap befektetési céljainak,
specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi
célokat is (pl. tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi
vagy iparági specifikáció)
12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai
megvalósításának eszközei

14. Az egyes portfolióelemek maximális, illetve
minimális vagy tervezett aránya
15. A befektetési politika minden esetleges
korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz
vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési
alap kezeléséhez felhasználható
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13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe
a befektetési alap befektethet, külön utalással arra
vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára
engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

17. Ha a tőke-, illetve hozamígéret a befektetési alap
befektetési politikájával van alátámasztva, akkor
a mögöttes tervezett tranzakciók leírása
18. Hitelfelvételi szabályok
19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló
államok, önkormányzatok vagy nemzetközi
szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap
eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti be
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16. A portfólió devizális kitettsége

20. A leképezett index bemutatása és az egyes
értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének
maximális nagysága
21. Azon befektetési alap befektetési politikája,
amelybe a befektetési alapba fektető befektetési
alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó
mértékben kíván befektetni
22. A cél-ÁÉKBV, illetve annak részalapjának
megnevezése

23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos
információk

50897

24.1. Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra
vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek
alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok
megvalósítása érdekében van lehetőség

50898

24.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott
ügyletek lehetséges köre
24.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek
alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt
24.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési
korlátok
24.5. Az egyes eszközökben meglévő pozíciók
nettósítási szabályai
24.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben
meglévő pozíciók kezelése

24.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt
árinformációk forrása

24.9. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb
információk

25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések
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24.8. Amennyiben azon származtatott ügylet
jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet,
különböznek a jogszabály által a származtatott
ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános
jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás,
meghatározva az adott származtatott ügylet
jellemzőit és kockázatát

25.2. Annak megjelölése, hogy milyen funkciójú
(lakás, kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet be
az ingatlanalap
25.3. Annak megjelölése, hogy mely országokban
fektet be az ingatlanalap
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25.1. Annak megjelölése, hogy hozamtermelő vagy
értéknövekedési céllal kiválasztandó ingatlanokba
fektet be az ingatlanalap

25.4. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jog értékének maximuma
összegszerűen
25.5. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jog értékének maximuma az összes
eszközhöz viszonyítottan
25.6. Az építés alatt álló ingatlanok maximum aránya

25.7. Az ingatlanalapra háruló kockázatok
25.8. Az ingatlanalapra háruló kockázatok
kezelésének módja, a kockázatkezelés stratégiája és
megvalósításának főbb elvei
25.9. Az alap nyilvántartásba vételét megelőző
forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén
az apportálandó ingatlanok részletes bemutatása

50899

50900

IV. A kockázatok

26. A kockázati tényezők bemutatása

V. Az eszközök értékelése

27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének
helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás
esetén követendő eljárás

28. A portfólió elemeinek értékelése

29. A származtatott ügyletek értékelése
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 72. szám

30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

31. A hozam megállapításának és kifizetésének
feltételei és eljárása

32. Hozamfizetési napok
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VI. A hozammal kapcsolatos információk

33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VII. A befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása

34.1. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó
ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi
biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)

34.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó
ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve
hozamvédelem)

50901

50902

35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

VIII. Díjak és költségek

36. A befektetési alapot terhelő díjak, költségek
mértéke és az alapra terhelésük módja

36.1. A befektetési alap által az alapkezelő társaság
részére fizetendő díjak, költségek összege,
kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és
kiegyenlítésük módja

36.2. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül
fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére
fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának
leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja
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36.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül
fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik
személyek részére fizetendő díjak, költségek összege,
kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és
kiegyenlítésük módja
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37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő
egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve
a 36. pontban említett költségeket

38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább
20 százalékát más kollektív befektetési formákba
fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív
befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak
legmagasabb mértéke

39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei

40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

IX. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

41. A befektetési jegyek vétele

50903

50904

41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása,
teljesítése, felvételének napon belüli határideje

41.2. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazáselszámolási nap

41.3. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazásteljesítési nap

42. A befektetési jegyek visszaváltása

42.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó
forgalmazás-elszámolási nap
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42.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása,
teljesítése, felvételének napon belüli határideje

43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának
részletszabályai
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42.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó
forgalmazás-teljesítési nap

43.1. A forgalmazási maximum mértéke

43.2. A forgalmazási maximum elérését követő eljárás,
az értékesítés újraindításának pontos feltételei

44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási
árának meghatározása

44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és
gyakorisága

50905

50906

44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával
kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok
maximális mértéke és annak megjelölése, hogy
ez – részben vagy egészben – a befektetési alapot,
a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg

45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése,
ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve
forgalmazzák

46. Azoknak az államoknak (forgalmazási
területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési
jegyeket forgalmazzák

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

X. A befektetési alapra vonatkozó további információ
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48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye – az ilyen
információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy
ahhoz csatolható
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49. Amennyiben az adott alap esetében mód van
a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

50. A befektetési alap megszűnését kiváltó
körülmények, a megszűnés hatása a befektetők
jogaira

51. Minden olyan további információ, amely alapján
a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni
a felkínált befektetési lehetőségről

XI. Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk

52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó
alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk
(cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

50907

50908

54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk
(cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk
(cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek
díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk
(cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk
(cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)
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44. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap hiánypótlás benyújtásához
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Iktatószám
A kérelem tárgya
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Keltezés helye
Keltezés dátuma

45. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Iktatószám
A kérelem tárgya
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Keltezés helye
Keltezés dátuma

46. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Iktatószám
A kérelem tárgya
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Keltezés helye
Keltezés dátuma

47. melléklet az 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap egyéb beadvány benyújtásához
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Iktatószám
A kérelem tárgya
Jogszabályok által meghatározott mellékletek
Egyéb csatolt dokumentum
Egyéb megjegyzés
Keltezés helye
Keltezés dátuma

50909

50910
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelete
a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes
személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás
tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által
kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő
természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes
szabályokról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés g) pontjában, a 2. § (3) bekezdése
tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
ajánlattevő: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés 2. pont
b) alpontjában meghatározott személy;
ÁNYK-űrlap: jogszabályban meghatározott, általános nyomtatványtervező programmal előállított űrlap;
2.
3.
ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: jogszabályban meghatározott, ÁNYK-űrlapok ügyfél általi
kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás;
befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
4.
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet;
elektronikus kapcsolattartás: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) és
5.
az ügyfél között lévő kétirányú, írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás;
elektronikus postaláda: az ERA rendszer szolgáltatásaként működő, a Felügyelet által az ERA rendszerben
6.
regisztrált intézmény számára biztosított kézbesítési tárhely;
elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
7.
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
8.
ERA rendszer: a Felügyelet által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos
kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer;
kibocsátó: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 67. pontjában meghatározott fogalom;
9.
kockázati tőkealap: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 71. pontjában meghatározott fogalom;
10.
kockázati tőkealap-kezelő: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 72. pontjában meghatározott fogalom;
11.
ügyfélkapu: jogszabályban meghatározott, az ügyfél jelszavas azonosítását biztosító szabályozott elektronikus
12.
ügyintézési szolgáltatás.
2. §

(1) A 3. §, a 4. § és a 6. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni azon, a Felügyelet hatáskörébe tartozó ügyek
esetében – kivéve a bejelentési kötelezettséget –, amelyek vonatkozásában törvény a kockázati tőkealap-kezelő
által képviselt kockázati tőkealap, a kibocsátó, a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személy, az általa
a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató és a Felügyelet között kötelező elektronikus
kapcsolattartást ír elő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus kapcsolattartás kiterjed a kérelem benyújtásától a Felügyelet által az ügy
érdemében hozott vagy az ügyet egyéb módon lezáró hatósági döntésnek az ügyféllel történő közléséig terjedő
eljárási cselekményekre és jognyilatkozatokra, a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, módosításával vagy
visszavonásával, valamint az újrafelvételi eljárással kapcsolatos eljárásokra.
(3) Az 5. § és a 6. § (2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes
személy és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató által kezdeményezett,
a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy és az általa
a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató által benyújtandó beadványok tartalmi és formai
követelményeire.
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3. §

(1) A kibocsátónak
a)
a Tpt. 22. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak
a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatala iránti
kérelmét az 1. mellékletben,
b)
a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 2. mellékletben,
c)
az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 3. mellékletben,
d)
a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 4. mellékletben,
e)
az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét az 5. mellékletben,
f)
az ismertető közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 7. mellékletben,
g)
a helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi
önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra
történő bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét
a 8. mellékletben,
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott –
mellékletekkel együtt kell benyújtania a Felügyeletnek a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről,
valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és
használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül.
(2) A harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátónak a tájékoztatója közzétételének engedélyezése iránti
kérelmét a 6. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges
– jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(3) A zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátónak a nyilvánosság
felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítése iránti kérelmét a 9. mellékletben meghatározott
adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel
együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(4) A nem természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott
befektetési szolgáltatónak
a)
a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 12. mellékletben,
b)
a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 13. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott –
mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(5) A kockázati tőkealap-kezelőnek az általa képviselt kockázati tőkealap tekintetében
a)
a kockázati tőkealap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 14. mellékletben,
b)
a kockázati tőkealapok egyesülésének indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató jóváhagyása iránti
kérelmét a 15. mellékletben,
a kockázati tőkealapok szétválásának indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató jóváhagyása iránti
c)
kérelmét a 16. mellékletben,
d)
a kockázati tőkealap kezelési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelmét a 17. mellékletben,
e)
a kockázati tőkealap kezelési szabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelmét a 18. mellékletben,
f)
a kockázati tőkealap Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 19. mellékletben,
g)
a kockázati tőkealap portfóliójában lévő eszközök értékesítésére nyitva álló határidő hosszabbításának
engedélyezése iránti kérelmét a 20. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott –
mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon.
(6) Az (5) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott esetben a kockázati tőkealap- kezelőnek egyidejűleg
a 21. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapot is be kell nyújtania az (1) bekezdésben
meghatározott módon.
(7) A kibocsátó, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevő és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján
megbízott befektetési szolgáltató, valamint a kockázati tőkealap-kezelő egyéb beadványt a 26. mellékletben
meghatározott elektronikus űrlapon nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott módon.

4. §

(1) Amennyiben az eljárás során a Felügyelet a kibocsátót, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevőt és
az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatót, valamint a kockázati tőkealap-
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kezelőt az elektronikus postaládán keresztül küldött ügyiratában hiánypótlásra, a kérelem kiegészítésére vagy
módosítására, a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre, vagy a kérelemben foglaltak alátámasztására
szólítja fel, a kibocsátó, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevő és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése
alapján megbízott befektetési szolgáltató, valamint a kockázati tőkealap-kezelő
a)
a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 22. mellékletben,
b)
a kérelem vagy mellékletének kiegészítésére, továbbá módosítására szóló felhívásnak a 23. mellékletben,
c)
a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szóló felszólításnak a 24. mellékletben,
d)
a kérelemben foglaltak alátámasztására szóló felszólításnak a 25. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap teljes körű kitöltésével és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott
módon történő elküldésével tesz eleget.
(2) Az elektronikus űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás
tisztázását szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá
fel kell tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat.
5. §

(1) A nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése
alapján megbízott befektetési szolgáltatónak
a)
a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 10. mellékletben,
b)
a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 11. mellékletben
meghatározott adattartalmú ÁNYK űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott –
mellékletekkel együtt benyújtania az ügyfélkapun, az ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatáson keresztül
az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során
alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet
rendelkezései szerint.
(2) Amennyiben az eljárás során a Felügyelet az ügyfélkapuhoz tartozó elektronikus értesítési tárhelyen keresztül
megküldött ügyiratában a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személyt és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése
alapján megbízott befektetési szolgáltatót a kérelem vagy annak melléklete kiegészítésére, illetve módosítására,
hiánypótlásra, vagy a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szólítja fel, a nyilvános vételi ajánlatot tevő
természetes személy és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató
a)
a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 22. mellékletben,
b)
a kérelem vagy mellékletének kiegészítésére, továbbá módosítására szóló felhívásnak a 23. mellékletben,
c)
a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szóló felszólításnak a 24. mellékletben
meghatározott adattartalmú ÁNYK-űrlap teljes körű kitöltésével és az (1) bekezdésben meghatározott módon
történő elküldésével tesz eleget.
(3) Az ÁNYK-űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás tisztázását
szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá fel kell
tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat.
(4) A természetes személy nyilvános ajánlattevő és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési
szolgáltató egyéb beadványt a 26. mellékletben meghatározott ÁNYK-űrlapon nyújthat be az (1) bekezdésben
meghatározott módon.

6. §

(1) A kibocsátónak, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése
alapján megbízott befektetési szolgáltatónak, valamint a kockázati tőkealap-kezelőnek az elektronikus űrlapon
kell nyilatkoznia arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges adatot és tényt közölt
a Felügyelettel.
(2) A természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési
szolgáltatónak az ÁNYK-űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden
lényeges adatot és tényt közölt a Felügyelettel.

7. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
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8. §		
A rendelet hatályba lépése napján már folyamatban lévő ügyek tekintetében a rendelet rendelkezéseit csak
az ügyfél erre irányuló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szerinti ügyintézési rendelkezése alapján lehet alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,

		
		

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a Tpt. 22. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak
a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatalára
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban
meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében döntsön a rendelkezésre
álló dokumentumban foglalt információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való
egyenértékűségéről.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

2. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
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6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató kiegészítésének
közzétételét engedélyezze.

14.

A kért kiegészítés sorszáma

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma

3. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az alaptájékoztató kiegészítésének
közzétételét engedélyezze.

14.

A kért kiegészítés sorszáma

15.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

16.

Egyéb csatolt dokumentum

17.

Egyéb megjegyzés

18.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

19.

Keltezés helye

20.

Keltezés dátuma
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4. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatának, sorozatainak
a)   nyilvános forgalomba hozatala
b)   nyilvános értékesítésre történő felajánlása
c)   szabályozott piacra történő bevezetése
tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

5. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése
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11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatának, sorozatainak
a)   nyilvános forgalomba hozatala
b)   nyilvános értékesítésre történő felajánlása
c)   szabályozott piacra történő bevezetése
tekintetében az alaptájékoztató és hirdetmény közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

6. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó tájékoztatója közzétételének
engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatának, sorozatainak
a)   nyilvános forgalomba hozatala
b)   nyilvános értékesítésre történő felajánlása
c)   szabályozott piacra történő bevezetése
tekintetében a kibocsátási tájékoztató közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés
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19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma
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7. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem az ismertető közzétételének engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatának, sorozatainak kizárólag Magyarországon történő
a)   nyilvános forgalomba hozatala
b)   nyilvános értékesítésre történő felajánlása
c)   szabályozott piacra történő bevezetése
tekintetében az ismertető közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma
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8. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának
regionális vagy helyi önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához,
illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének
engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

14.

Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval]

15.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozatának, sorozatainak kizárólag Magyarországon történő
a)   nyilvános forgalomba hozatala
b)   nyilvános értékesítésre történő felajánlása
c)   szabályozott piacra történő bevezetése
tekintetében a tájékoztató közzétételét engedélyezze.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

9. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátó
nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve
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6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott
értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kibocsátót
a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesítse.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

10. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) címe

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban
meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve
-sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát
hagyja jóvá.

18.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

19.

Egyéb csatolt dokumentum

20.

Egyéb megjegyzés
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21.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

22.

Keltezés helye

23.

Keltezés dátuma

11. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat
jóváhagyására irányuló kérelem
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) címe

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban
meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve
-sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kiegészített, részletezett, módosított
vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá.

18.

Az eredeti vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem iktatószáma

19.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

20.

Egyéb csatolt dokumentum

21.

Egyéb megjegyzés

22.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

23.

Keltezés helye

24.

Keltezés dátuma
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12. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A nem természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban
meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve
-sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát
hagyja jóvá.

18.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

19.

Egyéb csatolt dokumentum

20.

Egyéb megjegyzés

21.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

22.

Keltezés helye

23.

Keltezés dátuma

13. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A nem természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi
ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe
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10.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve

11.

Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye

12.

Az érintett értékpapír elnevezése

13.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

14.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

15.

A megbízott befektetési szolgáltató neve

16.

A megbízott befektetési szolgáltató székhelye

17.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban
meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve
-sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kiegészített, részletezett, módosított
vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá.

18.

Eredeti vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem iktatószáma

19.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

20.

Egyéb csatolt dokumentum

21.

Egyéb megjegyzés

22.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

23.

Keltezés helye

24.

Keltezés dátuma

14. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kockázati tőkealap nyilvántartásba vételére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealapot vegye
nyilvántartásba.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma
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15. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem kockázati tőkealapok egyesülésének indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató
jóváhagyására
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Az érintett új kockázati tőkealap elnevezése (összeolvadás esetén)

17.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

18.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

19.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. és a 13. pontban megjelölt kockázati tőkealapok egyesülésének
indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót hagyja jóvá.

20.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

21.

Egyéb csatolt dokumentum

22.

Egyéb megjegyzés

23.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

24.

Keltezés helye

25.

Keltezés dátuma

16. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem kockázati tőkealapok szétválásának indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató
jóváhagyására
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma
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9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

14.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

15.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

16.

Az érintett új kockázati tőkealap elnevezése (különválás esetén)

17.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

18.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

19.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. és a 13. pontban megjelölt kockázati tőkealapok szétválásának
indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót hagyja jóvá.

20.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

21.

Egyéb csatolt dokumentum

22.

Egyéb megjegyzés

23.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

24.

Keltezés helye

25.

Keltezés dátuma

17. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kockázati tőkealap kezelési szabályzatának jóváhagyására
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealap kezelési
szabályzatát hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma
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18. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kockázati tőkealap kezelési szabályzata módosításának jóváhagyására
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealap kezelési
szabályzatának módosítását hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

19. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kockázati tőkealap Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törlésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

11.

Az érintett t értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealapot
a nyilvántartásából törölje.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum
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16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

20. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kérelem a kockázati tőkealap portfóliójában lévő eszközök értékesítésére nyitva álló határidő
hosszabbításának engedélyezésére
Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett kockázati tőkealap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy a Felügyelet a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealap portfóliójában lévő
eszközök értékesítésére nyitva álló határidő 15. pont szerinti meghosszabbítását engedélyezze.

14.

Eredeti határidő

15.

Kért meghosszabbított határidő

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden
lényeges tényt és adatot közöltem a Felügyelettel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

21. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap a kockázati tőkealap kezelési szabályzata módosításának bemutatásához
Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

Az érintett kockázati tőkealap

3.

A módosítási igény rövid leírása

4.

Az eredeti szöveg leírása

A módosított szöveg leírása
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5.

Az eredeti dokumentum oldalszáma, ahol
a módosított szövegrész megtalálható

A módosított dokumentum oldalszáma, ahol
a módosított szövegrész megtalálható

6.

Az eredeti dokumentumban megjelölt fejezet/
pont/alpont, ahol a módosított szövegrész
megtalálható

A módosított dokumentumban megjelölt
fejezet/pont/alpont, ahol a módosított
szövegrész megtalálható

22. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap hiánypótlás benyújtásához
Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

23. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához
Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

24. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez
Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma
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25. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap a kérelemben foglaltak alátámasztásához
Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

26. melléklet a 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Űrlap egyéb beadvány benyújtásához
Sorszám

Megnevezés

1.

Iktatószám

2.

A kérelem tárgya

3.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

4.

Egyéb csatolt dokumentum

5.

Egyéb megjegyzés

6.

Keltezés helye

7.

Keltezés dátuma

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelete
a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára
és formájára vonatkozó részletes szabályokról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom,
2.
ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok
fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus
kézbesítési rendszer.
2. §		
E rendelet hatálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) V. fejezetének hatálya alá tartozó
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójára (a továbbiakban: bejelentésre kötelezett személy) terjed ki.
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3. §

(1) A bejelentésre kötelezett személynek
a)
a kibocsátó elérhetőségével kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a nyilvánosan forgalomba hozott
értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.)
PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 4. melléklet 1.17. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét
az 1. mellékletben,
b)
a könyvvizsgáló adataival kapcsolatos – a Tpt. 391. § (1) bekezdés s) pontján alapuló – bejelentési
kötelezettségét a 2. mellékletben,
c)
a kibocsátó vezető állású személyeiben bekövetkezett változással és az újonnan megválasztott vezetőnek
a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő értékpapír mennyiségével kapcsolatos – a Tpt.
56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét
a 3. mellékletben,
d)
a kibocsátó vezető állású személyeinek a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból a tulajdonukban álló
értékpapírokra vonatkozó tulajdoni változással kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet
4. melléklet 2.6. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 4. mellékletben,
e)
a kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változással kapcsolatos
– a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.13. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét
az 5. mellékletben,
f)
a kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogokkal, a saját részvény állományokkal, valamint
az alaptőke nagyságával kapcsolatos – a Tpt. 54. § (9) bekezdésén és 56. § (4) bekezdésén alapuló –
bejelentési kötelezettségét a 6. mellékletben,
g)
a Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy
elidegenítéséről a kibocsátóhoz érkező tájékoztatással kapcsolatos – a Tpt. 55. § (2) bekezdésén alapuló –
bejelentési kötelezettségét a 7. mellékletben,
h)
a kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésével, kivezetésével, átvezetésével
kapcsolatos – a Tpt. 63. § (3) bekezdésén, valamint a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet
1.3. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 8. mellékletben,
a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalának késleltetésével kapcsolatos – a Tpt. 203. § (4) bekezdés
i)
b) pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 9. mellékletben,
j)
az értékpapír forgalomba hozatalának eredményével kapcsolatos – a Tpt. 48. § (4) bekezdésén, valamint
a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.2. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét
a 10. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie a nem természetes személy, szervezet
és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és
technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely
működtetéséről és használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren
keresztül.
(2) A bejelentésre kötelezett személy a Tpt.-ben előírt, az (1) bekezdésben nem megjelölt bejelentési kötelezettségét
a PM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren keresztül
történő közzététellel teljesíti.

4. §

(1) Ha a bejelentés kijavítást, kiegészítést igényel, ideértve a bejelentésben foglaltak dokumentumokkal történő
alátámasztását is, a Felügyelet a bejelentésre kötelezett személyt felszólítja ennek teljesítésére. A bejelentésre
kötelezett személy a bejelentés kijavítását, kiegészítését a 3. §-ban meghatározottak szerint az elektronikus űrlap
ismételt kitöltésével, megismételt bejelentésben teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi
bejelentés számára, valamint a megfelelő rovatnak is tartalmaznia kell a bejelentés megismételt jellegét.
(2) Ha a bejelentésre kötelezett személy önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése
során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása, módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett
személynek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben
meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

5. §		
Azon bejelentésre kötelezett személy tekintetében, aki legalább az 1–10. mellékletben megjelölt
adattartalommal, a Tpt.-ben megjelölt határidőben a pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
szóló 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet szerint bejelentést teljesített a Felügyelet részére, az e rendelet szerinti
bejelentési kötelezettség is teljesítettnek tekintendő.
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6. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
		
		

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

1. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Kibocsátó elérhetőségének bejelentése a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet
1.17. pontja alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kibocsátó neve
Adószám
Levelezési cím
Telefon
Telefax
E-mail
Weblap

2. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A könyvvizsgáló adatainak bejelentése a Tpt. 391. § (1) bekezdés s) pontja alapján
1.

2.

Könyvvizsgáló társaság adatai
1.1.
könyvvizsgáló társaság neve
1.2.
megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
1.3.
megbízás vége (éééé.hh.nn.)
1.4.
adószám
1.5.
székhely
1.6.
telefon
1.7.
telefax
1.8.
e-mail
1.9.
weblap
kamarai tagság száma
1.10.
1.11.
kamarai státusz
1.12.
pénzügyi intézményi minősítés száma
1.13.
befektetési vállalkozási minősítés száma
1.14.
IFRS minősítés száma
1.15.
kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
Könyvvizsgáló személy adatai
2.1.
könyvvizsgáló személy neve
2.2.
megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
2.3.
megbízás vége (éééé.hh.nn.)
2.4.
születési név
2.5.
anyja neve
2.6.
születési hely
2.7.
születési idő (éééé.hh.nn.)
lakcím
2.8.
2.9.
kamarai tagság száma
2.10.
kamarai státusz
2.11.
pénzügyi intézményi minősítés száma
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2.12.
befektetési vállalkozási minősítés száma
2.13.
IFRS minősítés száma
2.14.
kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
Egyéb információ

3. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A kibocsátó vezető állású személyeiben bekövetkezett változásnak és az újonnan megválasztott
vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyiségnek a bejelentése
a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontja alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési idő (éééé.hh.nn.)
Lakcím
Tisztség megnevezése
Vezetői megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
Vezetői megbízás vége (éééé.hh.nn.)
Első számú vezető (igen/nem)
Kibocsátó alkalmazottja (igen/nem)
Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely
értékpapírra vonatkozó adatok
12.1.
az értékpapír megnevezése
12.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
12.3.
a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány
Egyéb információ

4. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A kibocsátó vezető állású személyei értékpapír-tulajdona változásának bejelentése a kibocsátó által
kibocsátott értékpapírokból a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet 2.6. pontja alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési idő (éééé.hh.nn.)
Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely
értékpapírra vonatkozó adatok
6.1.
az értékpapír megnevezése
6.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
6.3.
a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állományában bekövetkezett változás
6.3.1.
a változás időpontja (éééé.hh.nn.)
6.3.2.
mennyiség
6.3.3.
árfolyam
6.3.4.
az ügylet pénzneme
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6.3.5.

7.

az igénybe vett befektetési vállalkozás
6.3.5.1.
neve
6.3.5.2.
adószáma
6.4.
a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állománya az ügyletet követően
Egyéb információ

5. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás bejelentése
a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet 1.13. pontja alapján
1.
2.
3.

4.
5.

Az értékpapír megnevezése
Az értékpapír ISIN azonosítója
A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás
3.1.
az ügyletkötés jellege
3.2.
az ügyletkötés dátuma (éééé.hh.nn.)
3.3.
mennyiség
3.4.
ár/átlagár
3.5.
az ügylet pénzneme
3.6.
az ügyletkötés helye
Az ügyletet követően birtokolt összmennyiség
Egyéb információ

6. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok, a saját részvény állományok, valamint
az alaptőke nagyságának bejelentése a Tpt. 54. § (9) és 56. § (4) bekezdése alapján
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Vonatkozási idő (éééé.hh.nn.)
Az alaptőke összetétele
2.1.
részvénysorozat
2.1.1.
az értékpapír ISIN azonosítója
2.1.2.
névérték
2.1.3.
kibocsátott darabszám
2.1.4.
össznévérték
Az alaptőke nagysága
A részvényekhez fűződő szavazati jogok száma
4.1.
részvénysorozat
4.1.1.
az értékpapír ISIN azonosítója
4.1.2.
kibocsátott darabszám
4.1.3.
szavazati jogra jogosító részvények darabszáma
4.1.4.
részvényenkénti szavazati joga
4.1.5.
részvénysorozathoz tartozó összes szavazati jog
4.1.6.
saját részvények száma
Összes szavazati jog
Egyéb információ
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7. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy
elidegenítéséről a kibocsátóhoz érkező tájékoztatás bejelentése a Tpt. 55. § (2) bekezdése alapján
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódik
A bejelentés oka
2.1.
szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
2.2.
pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
2.3.
a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
A bejelentésre kötelezett személy neve
A részvényes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
Az átlépett vagy elért küszöbérték, illetve küszöbértékek
Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
értékpapír adatok
7.1.
7.1.1.
ISIN azonosító
7.1.2.
részvények osztálya/típusa
7.2.
kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában
7.2.1.
részvények száma osztályonként/típusonként
7.2.2.
részvények száma összesen
7.2.3.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.2.4.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.
a kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában
7.3.1.
közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
7.3.2.
közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
7.3.3.
közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.4.
közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.5.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.6.
közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.7.
közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.8.
közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen
Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
8.1.
a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
a lejárat időpontja (éééé.hh.nn.)
8.2.
felhasználási/átváltási időszak/határidő
8.3.
8.4.
az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
8.5.
szavazati jogok %-a
8.6.
az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes
lejárati dátum vonatkozásában
8.7.
szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után (7.3.5. + 8.6.)
Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után (7.3.8. + 8.7.)
Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket
ténylegesen birtokolják
az ellenőrzött vállalkozás neve
11.1.
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
11.2.
11.3.
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
12.1.
meghatalmazott neve
részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
12.2.
12.3.
szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
Egyéb információ
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8. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
A kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésének, kivezetésének és
átvezetésének bejelentése a Tpt. 56. § (4) és 63. § (3) bekezdése, valamint a PM rendelet 4. melléklet
1.3. pontja alapján
1.
2.
3.

4.

5.

Az értékpapír megnevezése
Az értékpapír ISIN azonosítója
A döntéssel kapcsolatos információk
3.1.
kivezetés/átvezetés
3.2.
azon szabályozott piac, illetve piacok megnevezése, amelyről az értékpapír ki lesz vezetve
3.3.
azon szabályozott piac, illetve piacok megnevezése, amelyre az értékpapír át lesz vezetve
3.4.
kivezetés/átvezetés tervezett időpontja (éééé.hh.nn.)
3.5.
a döntést tartalmazó határozat (csatolmány)
Az értékpapír szabályozott piacra történő tényleges bevezetése, kivezetése
4.1.
a szabályozott piac, illetve piacok megnevezése
4.2.
a szabályozott piacra történő bevezetés dátuma
4.3.
a szabályozott piacról történő kivezetés dátuma
Egyéb információ

9. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bennfentes információk nyilvánosságra hozatala késleltetésének bejelentése a Tpt. 203. § (4) bekezdés
b) pontja alapján
A kibocsátó által késleltetni kívánt bennfentes információ rövid leírása

10. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Értékpapír forgalomba hozatala eredményének bejelentése a Tpt. 48. § (4) és 56. § (4) bekezdése,
valamint a PM rendelet 4. melléklet 1.2. pontja alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Az értékpapír megnevezése
Az értékpapír ISIN azonosítója
2.1.
sorozatrészlet megnevezése
A forgalomba hozatal össznévértéke
Kibocsátás dátuma (forgalomba hozatal utolsó napja)
Kibocsátási (átlag)árfolyam
Kibocsátási program, alaptájékoztató készítése esetén
6.1.
a kibocsátási program megnevezése
az alaptájékoztató engedély száma
6.2.
Nem kibocsátási programban történő forgalomba hozatal esetén
7.1.
részvény esetén az egy részvényhez fűződő szavazati jogok száma
7.2.
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén
7.2.1.
kamatszámítási alap
7.2.2.
kamat mértéke
7.2.3.
futamidő kezdete (éééé.hh.nn.)
7.2.4.
futamidő vége (éééé.hh.nn.)
Amennyiben sem alaptájékoztató, sem tájékoztató nem készült, akkor a tájékoztató-készítés alóli mentesülés
indoka
Egyéb információ
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelete
a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes
bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
ÁNYK-űrlap: jogszabályban meghatározott, általános nyomtatványtervező programmal előállított űrlap;
2.
ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: jogszabályban meghatározott, ÁNYK-űrlapok ügyfél általi
kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás;
elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
3.
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
4.
ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok
fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus
kézbesítési rendszer;
forgalmazó: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés 51. pontjában
5.
meghatározott személy;
6.
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír: olyan értékpapír, amelynek forgalomba hozatala nem minősül
zártkörűnek;
ügyfélkapu: jogszabályban meghatározott, az ügyfél jelszavas azonosítását biztosító szabályozott elektronikus
7.
ügyintézési szolgáltatás;
zártkörűen forgalomba hozott értékpapír: olyan értékpapír, amelyet a Tpt. 14. § (1) és (2) bekezdésében
8.
meghatározott feltételek valamelyikének megfelelően hoznak forgalomba.
A rendelet hatálya kiterjed a zártkörűen és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójára, a szabályozott
2. §		
piacra való bevezetést kezdeményező személyre, a forgalmazóra, az árjegyzőre, a befektetési és árutőzsdei
szolgáltatóra, továbbá mindazon természetes és nem természetes személyre, akire (amelyre) nézve a Tpt.
e rendeletben megjelölt rendelkezései bejelentési kötelezettséget írnak elő (a továbbiakban együtt: bejelentésre
kötelezett személy).
3. §

(1) A zártkörűen forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának a Tpt. 17. § (1) bekezdésében foglalt – az értékpapír
zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 1. mellékletben foglalt és meghatározott
adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési
eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről
szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül.
(2) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának
a Tpt. 21. § (3) bekezdésében foglalt – a forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos – bejelentési
a)
kötelezettségét a 2. mellékletben,
a Tpt. 22. § (3) bekezdésében foglalt – az értékesíteni, illetve juttatni kívánt értékpapírok számával és
b)
jellegével, valamint az értékesítés, illetőleg juttatás indokaival és részleteivel kapcsolatos – információkra
vonatkozó bejelentési kötelezettségét a 3. mellékletben,
a Tpt. 27. § (3) bekezdésében foglalt – a kibocsátott értékpapír végleges ajánlati árával, illetőleg
c)
a felajánlott értékpapír mennyiségével kapcsolatos – információkra vonatkozó bejelentési kötelezettségét
az 5. mellékletben,
a Tpt. 27. § (6) bekezdésében foglalt – a forgalomba hozatal végleges feltételeivel kapcsolatos –
d)
információkra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a 6. mellékletben,
a Tpt. 34. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt – a tájékoztatóban szereplő egyes adatok Felügyeletnek történő –
e)
bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a 7. mellékletben,
a Tpt. 35. § (5) bekezdésében foglalt – a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó – bejelentési
f)
kötelezettségét a 8. mellékletben,
a Tpt. 44. § (2) bekezdésében foglalt – az ismertető Felügyelet részére történő előzetes benyújtására
g)
vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 10. mellékletben,
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h)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

a Tpt. 44. § (5) bekezdésében foglalt – az értékpapírban foglalt jogok vagy a nyilvános forgalomba
hozatalhoz készített ismertető tartalmának megváltoztatásával kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét
a 11. mellékletben,
i)
a Tpt. 45. § (2) bekezdésében foglalt – a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez készült ismertető
egyes adataira vonatkozó –bejelentési kötelezettségét a 12. mellékletben,
j)
a Tpt. 63. § (3) bekezdésében foglalt – a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről
szóló döntéssel kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 18. mellékletben,
k)
a Tpt. 63/A. § (8) bekezdésében foglalt – az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékének
szolgáltatásával kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 19. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az (1) bekezdésben meghatározott módon kell teljesítenie.
A nem természetes személynek
a)
a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény
és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására
vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 14. mellékletben,
b)
a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság nem természetes személy
részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát
megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 16. mellékletben,
c)
a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó – bejelentési
kötelezettségét a 21. mellékletben,
d)
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét
a 23. mellékletben,
e)
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére
vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 25. mellékletben,
f)
a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében meghatározott – a vételi jog gyakorlására vonatkozó szándékkal kapcsolatos –
bejelentési kötelezettségét a 27. mellékletben,
g)
a Tpt. 201/B. §-ában meghatározott – a bennfentes személy által kötött ügylet adatainak a Felügyelet részére
történő – bejelentési kötelezettségét a 29. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon
az (1) bekezdésben meghatározott módon kell teljesítenie.
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának vagy az értékpapír szabályozott piacra való bevezetését
kezdeményező személynek a Tpt. 22. § (6) bekezdésében foglalt – a Tpt. 22. § (4) bekezdés e)–h) pontjában
meghatározott esetek kapcsán a bevezetni kívánt értékpapír fajtájára, darabszámára, valamint a forgalomba hozatal
okának és körülményének részleteire vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 4. mellékletben meghatározott
adattartalmú elektronikus űrlapon az (1) bekezdésben meghatározott módon kell teljesítenie.
A kibocsátónak, az ajánlattevőnek, az értékpapír szabályozott piacra való bevezetését kezdeményező személynek,
illetve a forgalmazónak a Tpt. 38. § (5) bekezdésében foglalt – a tájékoztató helyesbítésével (kiegészítésével,
módosításával) kapcsolatos tényre vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 9. mellékletben meghatározott
adattartalmú elektronikus űrlapon az (1) bekezdésben meghatározott módon kell teljesítenie.
Az árjegyzőnek a Tpt. 61. § (12) bekezdés b) pontján alapuló bejelentési kötelezettségét a 17. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az (1) bekezdésben meghatározott módon kell teljesítenie.
A befektetési szolgáltatási, kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet végző személynek
a)
a Tpt. 205. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott – a bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra
utaló adat, tény vagy körülmény Felügyelet részére történő – bejelentési kötelezettségét a 30. mellékletben,
b)
a Tpt. 205. § (4) bekezdésében meghatározott – a bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló
adat, tény vagy körülmény Felügyelet részére történő bejelentésére kijelölt személy adatainak, vagy azokban
bekövetkezett változásokra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 31. mellékletben
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az (1) bekezdésben meghatározott módon kell teljesítenie.
Az elektronikus-űrlaphoz csatolni kell az adat változását, és – amennyiben releváns – a változás hatálybalépésének
időpontját alátámasztó dokumentumokat, valamint azokat a jogszabály által előírt dokumentumokat, amelyek
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az ügyféltől bekérhetők.
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4. §

(1) A természetes személynek
a)
a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény
és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására
vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 13. mellékletben,
b)
a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy
részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát
megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 15. mellékletben,
c)
a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó – bejelentési
kötelezettségét a 20. mellékletben,
d)
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét
a 22. mellékletben,
e)
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére
vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 24. mellékletben,
f)
a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében foglalt – a vételi jog gyakorlására vonatkozó szándékra vonatkozó –
bejelentési kötelezettségét a 26. mellékletben,
g)
a Tpt. 201/B. §-ában meghatározott – a természetes személy, mint bennfentes személy által kötött ügylet
adatainak a Felügyelet részére történő – bejelentési kötelezettségét a 28. mellékletben
meghatározott adattartalmú ÁNYK-űrlapot alkalmazva, az ügyfélkapun keresztül, az ÁNYK-űrlap benyújtás
támogatási szolgáltatás felhasználásával kell teljesítenie.
(2) Az ÁNYK-űrlaphoz csatolni kell az adat változását, és – amennyiben releváns – a változás hatálybalépésének
időpontját alátámasztó dokumentumokat, valamint azokat a jogszabály által előírt dokumentumokat, amelyek
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az ügyféltől bekérhetők.

5. §

(1) Ha a bejelentés kijavítást, kiegészítést igényel, a Felügyelet a bejelentésre kötelezett személyt felszólítja ennek
teljesítésére. A bejelentésre kötelezett személy a bejelentés kijavítását, kiegészítését
a)
a 3. §-ban meghatározott bejelentés esetén a 3. § (1) bekezdésében,
b)
a 4. §-ban meghatározott bejelentés esetén a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott módon, az elektronikus űrlap vagy az ÁNYK-űrlap ismételt kitöltésével, megismételt bejelentésben
teljesíti.
(2) A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára és a megfelelő rovatban meg kell jelölni
a bejelentés megismételt jellegét.
(3) Ha a bejelentésre kötelezett személy önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése
során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása, módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett
személynek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben
meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

6. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
		
		

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

1. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 17. § (1) bekezdésében foglalt – az értékpapír zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó –
bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő címe
1.3.
a bejelentő adószáma
1.4.
képviselő neve
1.5.
képviselő címe/székhelye
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2.

A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.
Kibocsátó jegyzett tőkéjének összege (forgalomba hozatalt követően)
1.1.
ebből a jegyzett tőke pénzbeli mértéke
2.
Értékpapír megnevezése
3.
Értékpapír ISIN azonosítója
4.
Értékpapír névértéke
5.
Pénznem
6.
Kibocsátási árfolyam
7.
Pénznem
8.
Értékpapír előállításának a módja
8.1.
dematerializált
8.2.
nyomdai
9.
Forgalomba hozatal össznévértéke
10.
Kibocsátási érték
11.
Kibocsátás/forgalomba hozatal időpontja vagy jegyzési időszak
12.
Befektetési szolgáltató megnevezése
13.
Forgalomba hozatal módja
13.1.
jegyzés
13.2.
aukció
13.3.
egyéb
14.
Forgalmazó, forgalmazók megnevezése
15.
Kibocsátás jellege
15.1.
alapítás
15.2.
tőkeemelés
15.3.
átalakulás
15.4.
tőkeleszállítás
15.5.
részvénycsere
15.6.
MRP
16.
Részvény esetén
16.1.
részvény fajtája
16.1.1.
törzs
16.1.2.
elsőbbségi
16.1.2.1. osztalékelsőbbségi
16.1.2.2. likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi
16.1.2.3. szavazatelsőbbségi
16.1.2.4. vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó
elsőbbségi
16.1.2.5. elővásárlási jogot biztosító
16.1.2.6. egyéb elsőbbségi jogot biztosító
16.1.3.
dolgozói
16.1.4.
kamatozó
16.1.5.
visszaváltható
16.2.
egy részvényhez fűződő szavazati jog
nem rezidensek által szerzett mennyiség
16.3.
16.4.
rezidensek által szerzett mennyiség
16.4.1.
ebből a lakosság által szerzett mennyiség
17.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén
17.1.
forgalomba hozatal módja
17.1.1.
kibocsátási program
17.1.1.1. a kibocsátási program keretösszege
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18.
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17.1.2.
adagolt kibocsátás
17.1.3.
forgalomba hozatal
17.2.
kamatlábak meghatározásának módja
17.3.
kamat mértéke
17.4.
futamidő kezdete
17.5.
futamidő vége
17.6.
tőketörlesztés kezdete
17.7.
kibocsátás megjelölt célja
17.8.
értékpapír jegyzők köre
Egyéb információ

2. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 21. § (3) bekezdésében foglalt – forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó – bejelentési
kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő címe
1.3.
a bejelentő adószáma
1.4.
képviselő neve
1.5.
képviselő címe/székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
3.
II. A bejelentés tartalma
1.
Értékpapír megnevezése
2.
Értékpapír ISIN azonosítója
3.
A tájékoztató közzététele alóli mentesség, bejelentési kötelezettség oka
3.1.
tizenkét hónapnál rövidebb eredeti lejáratú pénzpiaci eszköz forgalomba hozatala
3.2.
nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy forgalomba hozatala
3.3.
értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése esetén, ha a szabályozott piacra bevezetendő
értékpapír kibocsátási összértéke tizenkét hónapon belül nem haladja meg az ötmillió eurót
vagy az annak megfelelő összeget, és az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon
szabályozott piacra már bevezették
3.4.
a kibocsátó korábban már forgalomba hozott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba
tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények forgalomba hozatala
nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését
az értékpapírt részvénytársaságban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében történő
3.5.
befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra vonatkozóan
fennállnak a Tpt. 22. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek
3.6.
az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják
fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek
3.7.
a részvénytársaság a részvényeseinek osztalékként olyan azonos fajtájú, illetve azonos osztályba
tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik
3.8.
az értékpapírt a kibocsátó, annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának,
vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető
tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának értékesíti, juttatja, ha
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3.8.1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye az Európai Unió területén található, és
az értékpapírok számára és jellegére, valamint az értékesítés, juttatás indokaira és
részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állnak, vagy
3.8.2.
a harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó valamely értékpapírja
szabályozott piacra, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvényben meghatározott elismert tőzsdére már be van vezetve és az értékpapírok
számára és jellegére, valamint az értékesítés, juttatás indokaira és részleteire vonatkozó
információk rendelkezésre állnak
3.9.
az azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket ugyanarra a szabályozott piacra
már korábban bevezették, és tizenkét hónapon belül a bevezetendő részvények darabszáma nem
haladja meg a korábban a szabályozott piacra bevezetett részvény darabszám tíz százalékát
3.10.
a részvény a korábban ugyanazon szabályozott piacra bevezetett, azonos fajtájú, illetve azonos
osztályba tartozó részvény helyébe lép, ha a részvénycsere nem jelenti a kibocsátott alaptőke
növelését
3.11.
az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel
kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel, és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. §
(5) bekezdésben meghatározott feltételek
3.12.
az értékpapírt a társaságok egyesülésével vagy szétválásával kapcsolatosan ellenértékként ajánlják
fel, és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. § (5) bekezdésben meghatározott feltételek
3.13.
a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére
részvényeket, vagy osztalékként azzal a részvénnyel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó
részvényeket juttat, amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik, ha ezeket a részvényeket
korábban ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
3.14.
az értékpapírt kibocsátó vagy annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalóinak,
vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, illetve volt munkavállalóinak, vezető
tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak értékesíti, illetve juttatja, ha az ugyanazon
sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
valamely értékpapír átváltásából vagy az általa megtestesített jog gyakorlásából származó részvény
3.15.
bevezetése esetén, ha az azzal azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényt ugyanazon
szabályozott piacra már bevezették
az értékpapírt más szabályozott piacra már bevezették, amennyiben az értékpapírt vagy
3.16.
az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt a másik szabályozott piacra már legalább tizennyolc
hónapja bevezették, a bevezetés során más tagállam hatályos jogszabályai által előírt tájékoztatót
tettek közzé, a forgalomban tartás során fennálló kötelezettségeket teljesítették és a szabályozott
piacra történő bevezetést kezdeményező személy a Tpt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott
összefoglalót tesz közzé magyar nyelven a Tpt. 34. §-ban meghatározott módon
Forgalomba hozott értékpapírok száma
Forgalomba hozott értékpapírok jellege/fajtája
Azon szabályozott piac, piacok megjelölése, amelyre az értékpapír már be van vezetve
6.1.
bevezetés időpontja
Forgalomba hozatal indoka
Forgalomba hozatal további részletei
A forgalomba hozott értékpapírok számára és jellegére, valamint a forgalomba hozatal indokaira és
részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állásának helye
Egyéb információ
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3. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 22. § (3) bekezdésében foglalt – az értékesíteni, illetve juttatni kívánt értékpapírok számával
és jellegével, valamint az értékesítés, illetőleg juttatás indokaival és részleteivel kapcsolatos
információkra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő címe
1.3.
a bejelentő adószáma
1.4.
képviselő neve
1.5.
képviselő címe/székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.
Értékpapír megnevezése
2.
Értékpapír ISIN azonosítója
3.
Tájékoztató közzététele alóli mentesség, bejelentési kötelezettség oka
3.1.
a részvénytársaság a részvényeseinek osztalékként olyan azonos fajtájú, illetve azonos osztályba
tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik
3.2.
az értékpapírt a kibocsátó, annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának,
vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető
tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának értékesíti, juttatja
4.
Juttatni/értékesíteni kívánt értékpapírok száma
5.
Juttatni/értékesíteni kívánt értékpapírok jellege/fajtája
6.
Azon szabályozott piac, piacok megjelölése, amelyre az értékpapír már be van vezetve
6.1.
bevezetés időpontja
7.
Értékesítés/Juttatás indoka
8.
Értékesítés/Juttatás további részletei
9.
A juttatni/értékesíteni kívánt értékpapírok számára és jellegére, valamint a juttatás/értékesítés indokaira és
részleteire vonatkozó információk rendelkezésre állásának helye
10.
Egyéb információ

4. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 22. § (6) bekezdésében foglalt – a Tpt. 22. § (4) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott esetek
vonatkozásában a bevezetni kívánt értékpapír fajtájára, darabszámára, valamint a forgalomba hozatal
okának és körülményének részleteire vonatkozó – információk bejelentésének teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő minősége
1.2.1.
kibocsátó
1.2.2.
szabályozott piacra bevezetést kérő személy, amennyiben nem azonos a kibocsátóval
1.3.
a bejelentő címe
1.4.
a bejelentő adószáma
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1.5.
képviselő neve
1.6.
képviselő címe/székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.
Értékpapír megnevezése
2.
Értékpapír ISIN azonosítója
3.
Értékpapír fajtája
4.
Értékpapír mennyisége
5.
Tájékoztató közzététele alóli mentesség, bejelentési kötelezettség oka
5.1.
a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére
részvényeket, vagy osztalékként azzal a részvénnyel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó
részvényeket juttat, amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik, ha ezeket a részvényeket
korábban ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
5.2.
az értékpapírt kibocsátó vagy annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalóinak,
vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, illetve volt munkavállalóinak, vezető
tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak értékesíti, illetve juttatja, ha az ugyanazon
sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették
5.3.
valamely értékpapír átváltásából vagy az általa megtestesített jog gyakorlásából származó részvény
bevezetése esetén, ha az azzal azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényt ugyanazon
szabályozott piacra már bevezették
5.4.
az értékpapírt vagy ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt más szabályozott piacra már
legalább 18 hónapja bevezették, a bevezetés során más tagállam hatályos jogszabályai által előírt
tájékoztatót tettek közzé és a forgalomban tartás során fennálló kötelezettségeket teljesítették.
A szabályozott piacra történő bevezetést kezdeményező személy a Tpt. 27. § (1) bekezdésében
meghatározott összefoglalót tesz közzé magyar nyelven a Tpt. 34. §-ban meghatározott módon.
Az összefoglalóban feltüntetésre kerül, hogy a befektető hol tekintheti meg a legutolsó kibocsátási
tájékoztatót és a rendszeres tájékoztatási kötelezettség szerint kiadott pénzügyi információt
Forgalomba hozatal oka
6.
7.
Forgalomba hozatal körülményei
8.
Azon szabályozott piac, piacok megjelölése, amelyre az értékpapír már be van vezetve
8.1.
bevezetés időpontja
9.
Egyéb információ

5. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 27. § (3) bekezdésében foglalt – a kibocsátott értékpapír végleges ajánlati árára, illetőleg
a felajánlott értékpapír mennyiségre vonatkozó – információk bejelentésének teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő címe
1.3.
a bejelentő adószáma
1.4.
képviselő neve
1.5.
képviselő címe/székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
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II. A bejelentés tartalma
1.
Tájékoztató engedély száma
2.
Értékpapír megnevezése
3.
Értékpapír ISIN azonosítója
3.1.
sorozatrészlet megjelölése
4.
Forgalomba hozatal össznévértéke
4.1.
minimum
4.2.
maximum
5.
Végleges ajánlati ár
5.1.
minimum
5.2.
maximum
6.
Egyéb információ

6. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 27. § (6) bekezdésében foglalt – a forgalomba hozatal végleges feltételeire vonatkozó –
információk bejelentésének teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő címe
1.3.
a bejelentő adószáma
1.4.
képviselő neve
1.5.
képviselő címe/székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
3.
II. A bejelentés tartalma
1.
Alaptájékoztató engedély száma
2.
Értékpapír megnevezése
3.
Értékpapír ISIN azonosítója
3.1.
sorozatrészlet megjelölése
4.
Forgalomba hozatal módja
5.
Forgalomba hozatal helye
6.
Forgalomba hozatal kezdő napja (éééé.hh.nn.)
7.
Forgalomba hozatal össznévértéke
7.1.
minimum
7.2.
maximum
8.
Végleges ajánlati ár
8.1.
minimum
8.2.
maximum
9.
Értékpapírok futamideje
9.1.
kezdete (éééé.hh.nn.)
9.2.
vége (éééé.hh.nn.)
10.
Értékpapír kamata
10.1.
kamatszámítási alap
10.2.
kamat mértéke
11.
Egyéb járulékok
12.
Egyéb információ
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7. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 34. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt – a tájékoztatóban szereplő egyes adatok Felügyeletre
történő – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő címe
1.3.
a bejelentő adószáma
1.4.
képviselő neve
1.5.
képviselő címe/székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
Kibocsátóra vonatkozó adatok
1.
1.1.
név
1.2.
adószám
1.3.
székhely
1.4.
alapításának időpontja (éééé.hh.nn.)
1.5.
jegyzett tőke összesen
1.5.1.
ebből: jegyzett tőke pénzbeli
2.
Vezető állású személyekre vonatkozó adatok
2.1.
név
2.2.
születési név
2.3.
anyja neve
2.4.
születési hely
2.5.
születési idő (éééé.hh.nn.)
2.6.
lakcím
2.7.
tisztség megnevezése
2.8.
vezetői megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
2.9.
vezetői megbízás vége (éééé.hh.nn.)
2.10.
első számú vezető (igen/nem)
2.11.
kibocsátó alkalmazottja (igen/nem)
tisztség betöltésének alapja (kinevezés/megválasztás)
2.12.
cégjegyzési joggal rendelkezik (önálló/együttes/nem)
2.13.
2.14.
részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló
bármely értékpapírra vonatkozó adatok
2.14.1.
értékpapír megnevezése
2.14.2.
értékpapír ISIN azonosítója
2.14.3.
a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány
3.
Kibocsátó tulajdonosainak adatai
természetes személy esetén
3.1.
3.1.1.
név
3.1.2.
születési név
3.1.3.
születési hely és idő
3.1.4.
anyja születési családi és utóneve
3.1.5.
lakcíme
3.1.6.
kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
3.1.6.1.
értékpapír ISIN azonosítója
birtokolt mennyiség
3.1.6.2.
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3.2.

4.

5.

nem természetes személy esetén
3.2.1.
név
3.2.2.
adószám
3.2.3.
székhely
3.2.4.
kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
3.2.4.1.
értékpapír ISIN azonosítója
3.2.4.2.
birtokolt mennyiség
Bennfentes személyek adatai
4.1.
természetes személy esetén
4.1.1.
név
4.1.2.
születési név
4.1.3.
születési hely és idő
4.1.4.
anyja születési családi és utóneve
4.1.5.
lakcíme
4.1.6.
kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
4.1.6.1.
értékpapír ISIN azonosítója
4.1.6.2.
birtokolt mennyiség
4.2.
nem természetes személy esetén
4.2.1.
név
4.2.2.
adószám
4.2.3.
székhely
4.2.4.
kibocsátó által kibocsátott részvényekre vonatkozó adatok
4.2.4.1.
értékpapír ISIN azonosítója
4.2.4.2.
birtokolt mennyiség
Könyvvizsgálóra vonatkozó adatok
5.1.
könyvvizsgáló társaság adatai
5.1.1.
könyvvizsgáló társaság neve
5.1.2.
megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
5.1.3.
megbízás vége (éééé.hh.nn.)
5.1.4.
adószám
5.1.5.
székhely
5.1.6.
telefon
5.1.7.
telefax
5.1.8.
e-mail
5.1.9.
weblap
5.1.10.
kamarai tagság száma
5.1.11.
kamarai státusz
5.1.12.
pénzügyi intézményi minősítés száma
5.1.13.
befektetési vállalkozási minősítés száma
5.1.14.
IFRS minősítés száma
5.1.15.
kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
5.2.
könyvvizsgáló személy adatai
5.2.1.
könyvvizsgáló személy neve
5.2.2.
megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
5.2.3.
megbízás vége (éééé.hh.nn.)
5.2.4.
születési név
5.2.5.
anyja neve
születési hely
5.2.6.
5.2.7.
születési idő (éééé.hh.nn.)
5.2.8.
lakcím
5.2.9.
kamarai tagság száma
5.2.10.
kamarai státusz
5.2.11.
pénzügyi intézményi minősítés száma
5.2.12.
befektetési vállalkozási minősítés száma
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6.

5.2.13.
IFRS minősítés száma
5.2.14.
kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
Egyéb információ

8. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 35. § (5) bekezdésében foglalt – a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó – bejelentési
kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentő minősége
1.1.
kibocsátó
1.2.
ajánlattevő
1.3.
forgalmazó
1.4.
jegyzési garanciavállaló
1.5.
szabályozott piacra bevezetést kérelmező személy
2.
A bejelentő adatai
2.1.
a bejelentő neve
2.2.
a bejelentő lakcíme/székhelye
képviselő neve
2.3.
képviselő címe/székhelye
2.4.
3.
Az értékpapír adatai
3.1.
az értékpapír megnevezése
3.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
3.3.
az értékpapír sorozata
4.
A bejelentés jellege
4.1.
új bejelentés
4.2.
megismételt bejelentés
5.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
6.
A forgalomba hozatali eljárás lezárásának időpontja
7.
A szabályozott piacon a kereskedés megkezdésének időpontja
8.
A kereskedelmi kommunikáció nyilvánosságra hozatalának időpontja
9.
A kereskedelmi kommunikáció jellege
9.1.
reklám
9.2.
egyéb
10.
A felügyeleti engedélyező határozat száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2.
Megismételt bejelentés esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3.
Egyéb információ

9. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 38. § (5) bekezdésében foglalt – a tájékoztató helyesbítésével (kiegészítés, módosítás)
kapcsolatos tényre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentő minősége
1.1.
kibocsátó
1.2.
ajánlattevő
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1.3.
forgalmazó
1.4.
szabályozott piacra bevezetést kérelmező személy
2.
A bejelentő adatai
2.1.
a bejelentő neve
2.2.
a bejelentő lakcíme/székhelye
2.3.
képviselő neve
2.4.
képviselő címe/székhelye
3.
Az értékpapír adatai
3.1.
az értékpapír megnevezése
3.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
3.3.
az értékpapír sorozata
4.
A bejelentés jellege
4.1.
új bejelentés
4.2.
megismételt bejelentés
5.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
6.
A tájékoztató engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyszám
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2.
Megismételt bejelentés esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3.
A bejelentő tudomására jutott tény vagy körülmény, amely a benyújtott tervezet helyesbítését (kiegészítését,
módosítását) szükségessé teszi
4.
Fent nevezett ténynek vagy körülménynek a bejelentő tudomására jutásának időpontja
5.
Fent nevezett tény vagy körülmény, valamint a tudomásra jutás időpontjának igazolására vonatkozó, ezeket
alátámasztó dokumentum
6.
Egyéb információ

10. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 44. § (2) bekezdésében foglalt – az ismertető Felügyelet részére történő előzetes benyújtására
vonatkozó – benyújtási kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A benyújtó adatai
1.1.
a benyújtó neve
1.2.
a benyújtó lakcíme/székhelye
1.3.
képviselő neve
1.4.
képviselő címe/székhelye
2.
Az értékpapír adatai
2.1.
az értékpapír megnevezése
2.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
2.3.
az értékpapír sorozata
3.
Az értékpapír jellege
3.1.
állampapír
garantált értékpapír
3.2.
4.
Állampapír esetén a kibocsátás jellege
4.1.
egyszeri
4.2.
kibocsátási program
5.
A benyújtás jellege
5.1.
új benyújtás
5.2.
megismételt benyújtás
6.
A benyújtás megismétlésének alapját képező korábbi benyújtás száma
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II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2.
Megismételt benyújtás esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3.
Egyéb információ

11. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 44. § (5) bekezdésén alapuló –az értékpapírban foglalt jogok vagy a nyilvános forgalomba
hozatalhoz készített ismertető tartalmának megváltoztatására vonatkozó –bejelentési kötelezettség
teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentő adatai
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő lakcíme/székhelye
1.3.
képviselő neve
1.4.
képviselő címe/székhelye
2.
Az értékpapír adatai
2.1.
az értékpapír megnevezése
2.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
2.3.
az értékpapír sorozata
Az értékpapír jellege
3.
állampapír
3.1.
3.2.
garantált értékpapír
4.
Állampapír esetén a kibocsátás jellege
4.1. egyszeri
4.2. kibocsátási program
5.
A bejelentés jellege
5.1.
új bejelentés
5.2.
megismételt bejelentés
6.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
7.
A változtatás tervezett időpontja
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2.
Megismételt bejelentés esetén dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3.
Egyéb információ

12. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 45. § (2) bekezdésében foglalt – a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez
készült ismertető egyes adataira vonatkozó – b
 ejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentő adatai
1.1.
a bejelentő neve
1.2.
a bejelentő lakcíme/székhelye
1.3.
adószáma
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1.4.
képviselő neve
1.5.
képviselő címe/székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
Értékpapír megnevezése
2.
Értékpapír ISIN azonosítója
2.1.
sorozat- és sorszámok
3.
Értékpapír névértéke
4.
Pénznem
5.
Kibocsátási árfolyam
6.
Árfolyam-meghatározás módszere
7.
Értékpapírhoz kapcsolódó jogok
8.
Forgalomba hozatal össznévértéke
8.1.
minimum
8.2.
maximum
9.
Kifizető és letéti helyek megnevezése és címe (csatolmány)
10.
Kibocsátás célja
11.
Átruházás korlátai
12.
Forgalomba hozatal technikája
12.1.
jegyzés
12.2.
aukció
12.3.
egyéb
13.
Forgalmazó megnevezése és címe
14.
Forgalomba hozatal kezdő napja (éééé.hh.nn.)
15.
Forgalomba hozatal záró napja (éééé.hh.nn.)
16.
Befizetés módja
17.
Befizetésre nyitva álló fizetési számla
18.
Túl- és aluljegyzés esetén követendő eljárás, allokáció leírás
19.
Forgalomba hozatallal megszerzendő tőke felhasználásának célja
20.
Jegyzési garanciát vállalók megnevezése és címe
20.1.
a lejegyzésre vállalt összeg feltüntetése
21.
Értékpapír szövege, vagy mintája
22.
A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
23.
Megismételt bejelentés esetén a dokumentumban történt változás, változások bemutatása
24.
Egyéb információ

13. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító
részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére,
meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy
által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentő természetes személy adatai
1.1.
név
1.2.
akcím
1.3.
telefonszám
1.4.
egyéb információ
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2.

A bejelentésre kötelezett természetes személy adatai
2.1.
név
2.2.
lakcím
2.3.
telefonszám
2.4.
egyéb információ
3.
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódik
2.
A bejelentés oka
2.1.
szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
2.2.
pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
2.3.
a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3.
Bejelentésre kötelezett személy, személyek neve
4.
A részvényes, részvényesek neve (ha a bejelentő nem a részvényes)
5.
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
6.
Az átlépett vagy elért küszöbérték, küszöbértékek
7.
Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
7.1.
értékpapír adatok
7.1.1.
ISIN azonosító
7.1.2.
részvények osztálya/típusa
7.2.
a kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában
7.2.1.
részvények száma osztályonként/típusonként
7.2.2.
részvények száma összesen (a szavazati jogok összesítése alapján)
7.2.3.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.2.4.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.
a kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában
7.3.1.
közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
7.3.2.
közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
7.3.3.
közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.4.
közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.5.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.6.
közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.7.
közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.8.
közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen
8.
Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
8.1.
a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
8.2.
a lejárat időpontja
8.3.
felhasználási/átváltási időszak/határidő
8.4.
az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
8.5.
szavazati jogok %-a
8.6.
az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes
lejárati dátum vonatkozásában
szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
8.7.
9.
Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után
10.
Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után
11.
Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket
ténylegesen birtokolják
11.1.
az ellenőrzött vállalkozás neve
11.2.
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
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12.

13.
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11.3.
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
12.1.
a meghatalmazott neve
12.2.
részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
12.3.
a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
Egyéb információ

14. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító
részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére,
meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó –bejelentési kötelezettség nem természetes
személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentő természetes személy adatai
1.1.
név
1.2.
lakcím
1.3.
telefonszám
1.4.
egyéb információ
2.
A bejelentésre kötelezett nem természetes személy adatai
2.1.
név
2.2.
székhely
2.3.
telefonszám
egyéb információ
2.4.
A bejelentés jellege
3.
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódik
2.
A bejelentés oka
2.1.
szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
2.2.
pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
2.3.
a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3.
Bejelentésre kötelezett személy, személyek neve
4.
A részvényes, részvényesek neve (ha a bejelentő nem a részvényes)
5.
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
6.
Az átlépett vagy elért küszöbérték, küszöbértékek
7.
Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
7.1.
értékpapír adatok
7.1.1.
ISIN azonosító
7.1.2.
részvények osztálya/típusa
7.2.
a kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában
7.2.1.
részvények száma osztályonként/típusonként
7.2.2.
részvények száma összesen (a szavazati jogok összesítése alapján)
7.2.3.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.2.4.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
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7.3.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

a kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában
7.3.1.
közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
7.3.2.
közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
7.3.3.
közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.4.
közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.5.
közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.6.
közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.7.
közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.8.
közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen
Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
8.1.
a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
8.2.
a lejárat időpontja
8.3.
felhasználási/átváltási időszak/határidő
8.4.
az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
8.5.
szavazati jogok %-a
8.6.
az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes
lejárati dátum vonatkozásában
8.7.
szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után
Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után
Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket
ténylegesen birtokolják
11.1.
az ellenőrzött vállalkozás neve
11.2.
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
11.3.
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
12.1.
a meghatalmazott neve
12.2.
részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
12.3.
a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
Egyéb információ

15. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy
részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát
megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Bejelentésre kötelezett természetes személy azonosító adatai
1.1.
név
1.2.
születési név
1.3.
anyja neve
1.4.
születési hely
1.5.
születési idő
lakcím
1.6.
2.
Ellenőrzött vállalkozás azonosító adatai
2.1.
neve
2.2.
adószáma
2.3.
portfoliókezelési engedély száma
2.4.
portfoliókezelési engedélyt kiadó, felügyeletet ellátó hatóság megnevezése
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3.

A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A kollektív befektetési forma meghatározása
1.1.
név
1.2.
ISIN azonosító
2.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódik
3.
Értékpapír ISIN azonosítója
4.
Az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető szavazati jogot gyakorló –
vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet a részvényestől függetlenül gyakorolhatja az általa kezelt
portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogokat (Igen/Nem)
5.
A bejelentésre kötelezett az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető
szavazati jogot gyakorló – vállalkozást, befektetési vállalkozást, hitelintézetet megillető szavazati jog
gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy bármely más módon nem avatkozik be (Nem avatkozik
be/Beavatkozik)
6.
Egyéb információ

16. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság nem természetes
személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési
formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Bejelentésre kötelezett nem természetes személy azonosító adatai
1.1.
név
1.2.
adószám
1.3.
székhely
1.4.
levelezési cím
1.5.
telefonszám
1.6.
telefax száma
1.7.
cégjegyzékszám
2.
Ellenőrzött vállalkozás azonosító adatai
2.1.
név
2.2.
adószám
portfoliókezelési engedély száma
2.3.
2.4.
portfoliókezelési engedélyt kiadó, felügyeletet ellátó hatóság megnevezése
3.
A bejelentés jellege
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1.
A kollektív befektetési forma meghatározása
1.1.
név
1.2.
ISIN azonosító
2.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódik
3.
Értékpapír ISIN azonosítója
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4.

5.

6.

Az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető szavazati jogot gyakorló –
vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet a részvényestől függetlenül gyakorolhatja az általa kezelt
portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogokat (Igen/Nem)
A bejelentésre kötelezett az ellenőrzött vállalkozásként működő – kollektív befektetési formát megillető
szavazati jogot gyakorló – vállalkozást, befektetési vállalkozást, hitelintézetet megillető szavazati jog
gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy bármely más módon nem avatkozik be (Nem avatkozik
be/Beavatkozik)
Egyéb információ

17. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
az árjegyzőnek a Tpt. 61. § (12) bekezdés b) pontján alapuló bejelentési kötelezettsége teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentő adatai
1.1.
a mentesülő jogi személy (árjegyző) neve
1.2.
adószáma
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés oka
1.
A mentesülő személy árjegyzői tevékenységet szándékozik végezni a következő kibocsátóval kapcsolatban
1.1.
a kibocsátó neve
1.2.
a kibocsátó adószáma
1.3.
az árjegyző tevékenységet a 2004/39/EK irányelv alapján engedélyező hatóság megnevezése
1.4.
az engedély kiállításának dátuma (éééé.hh.nn.)
1.5.
a mentesülő személy árjegyző kijelenti, hogy a Tpt. 61. § (12) bekezdés a) pontja alapján biztosítja,
hogy részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa, illetve a Tpt. 61. §
(12) bekezdés c) pontja alapján elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyzői tevékenységhez
szükséges részvényekről és pénzügyi eszközökről
2.
A mentesülő személy megszüntette az árjegyzői tevékenység végzését a következő kibocsátóval
kapcsolatban
2.1.
kibocsátó neve
2.2.
a kibocsátó adószáma
2.3.
árjegyzői tevékenység megszüntetésének dátuma (éééé.hh.nn.)
3.
Egyéb információ

18. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 63. § (3) bekezdésében foglalt – a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről,
átvezetéséről szóló döntésre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a kibocsátó neve
1.2.
a kibocsátó székhelye
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2.

A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
4.
A képviselő adatai
4.1.
a képviselő neve
4.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
A részvények adatai
1.1.
a részvény sorszáma, ISIN azonosítója
1.2.
a részvény névértéke
1.3.
a részvény sorozata
2.
A döntés jellege
2.1.
kivezetés
2.1.1.
érintett szabályozott piac, piacok megjelölése
2.2.
átvezetés
2.2.1.
azon szabályozott piac, piacok megjelölése, ahol eddig a részvény bevezetve volt
2.2.2.
azon szabályozott piac, piacok megjelölése, ahová a részvényt átvezetni kívánják
2.2.3.
a 2.2.2. pontban megjelölt szabályozott piac, piacok elérhetősége, elérhetőségei
3.
A döntést hozó szerv megjelölése
4.
A döntés időpontja
5.
Az érintett szabályozott piac, piacok értesítése
6.
A kivezetésről szóló döntésről a részvénykönyvben bejegyzett részvényeseknek történő értesítés módja,
körülményei
7.
A kivezetésről szóló döntés közzétételének módja, körülményei
8.
A tranzakció tervezett időpontja
8.1.
a kivezetés időpontja, időpontjai (az érintett szabályozott piaconként megjelölve)
8.2.
az átvezetés időpontja, időpontjai (az érintett szabályozott piaconként megjelölve)
9.
Egyéb információ

19. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 63/A. § (8) bekezdésében foglalt – az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékének
szolgáltatására vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok
1.1.
a kibocsátó neve
1.2.
a kibocsátó székhelye
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
4.
A képviselő adatai
4.1.
a képviselő neve
4.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
Ellenérték teljesítése megtörtént
1.1.
igen
1.2.
nem
2.
Nemleges vagy részleges teljesítés indoka
3.
Egyéb információ
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20. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó –bejelentési
kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő természetes személy neve
1.2.
az ajánlattevő természetes személy címe
2.
A céltársaságra vonatkozó adatok
2.1.
a céltársaság neve
2.2.
a céltársaság székhelye
2.3.
a céltársaság cégjegyzékszáma
3.
A részvények adatai
3.1.
a részvény sorszáma
3.2.
a részvény névértéke
3.3.
a részvény sorozata
4.
A felügyeleti határozat száma
5.
Az ellenérték megfizetésének határideje
6.
Az elálló részvényes adatai
6.1.
az elálló részvényes neve
6.2.
az elálló részvényes címe/székhelye
7.
Az elállással érintett részvények adatai
7.1.
a részvény sorszáma
7.2.
a részvény névértéke
7.3.
a részvény sorozata
8.
A bejelentés jellege
8.1.
új bejelentés
8.2.
megismételt bejelentés
9.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
10.
A képviselő adatai
10.1.
a képviselő neve
10.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
Az elállási jog gyakorlásának bejelentése
1.1.
az ajánlattevő nyilatkozata
megfizetés nélkül telt le a 30 napos határidő
1.1.1.
elállás történt
1.1.2.
1.2.
a nemfizetés indoka
2.
Egyéb információ

21. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt – az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó –bejelentési
kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő jogi személy neve
1.2.
az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3.
az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
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2.

A céltársaságra vonatkozó adatok
2.1.
a céltársaság neve
2.2.
a céltársaság székhelye
2.3.
a céltársaság cégjegyzékszáma
3.
A részvények adatai
3.1.
a részvény sorszáma
3.2.
a részvény névértéke
3.3.
a részvény sorozata
4.
A felügyeleti határozat száma
5.
Az ellenérték megfizetésének határideje
6.
Az elálló részvényes adatai
6.1.
az elálló részvényes neve
6.2.
az elálló részvényes címe/székhelye
7.
Az elállással érintett részvények adatai
7.1.
a részvény sorszáma
7.2.
a részvény névértéke
7.3.
a részvény sorozata
8.
A bejelentés jellege
8.1.
új bejelentés
8.2.
megismételt bejelentés
9.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
10.
A képviselő adatai
10.1.
a képviselő neve
10.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
Az elállási jog gyakorlásának bejelentése
1.1.
az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
1.1.1.
megfizetés nélkül telt le a 30 napos határidő
1.1.2.
elállás történt
1.2.
a nemfizetés indoka
2.
Egyéb információ

22. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettség
természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő természetes személy neve
1.2.
az ajánlattevő természetes személy címe
2.
A befektetési szolgáltató adatai
2.1.
a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2.
a befektetési szolgáltató székhelye
a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
2.3.
3.
A céltársaság adatai
3.1.
a céltársaság neve
3.2.
a céltársaság székhelye
3.3.
a céltársaság cégjegyzékszáma
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4.

A részvények adatai
4.1.
a részvény sorszáma
4.2.
a részvény névértéke
4.3.
a részvény sorozata
5.
A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6.
A felügyeleti határozat száma
7.
A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
8.
A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
8.2.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
8.3.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
9.
A bejelentés jellege
9.1.
új bejelentés
9.2.
megismételt bejelentés
10.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
11.
A képviselő adatai
11.1.
a képviselő neve
11.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
A vételi ajánlat eredménye
2.
Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy valamennyi részvényt átvette
3.
Egyéb információ

23. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlat eredményére vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem
természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő jogi személy neve
1.2.
az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3.
az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
2.
A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1.
a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2.
a befektetési szolgáltató székhelye
2.3.
a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3.
A céltársaság adatai
3.1.
a céltársaság neve
3.2.
a céltársaság székhelye
3.3.
a céltársaság cégjegyzékszáma
4.
A részvények adatai
4.1.
a részvény sorszáma
4.2.
a részvény névértéke
4.3.
a részvény sorozata
5.
A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6.
A felügyeleti határozat száma
7.
A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
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8.

A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
8.2.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
8.3.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
9.
A versenyfelügyeleti engedély megadásának időpontja
10.
A bejelentés jellege
10.1.
új bejelentés
10.2.
megismételt bejelentés
11.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
12.
A képviselő adatai
12.1.
a képviselő neve
12.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
A vételi ajánlat eredménye
2.
Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy valamennyi részvényt átvette
3.
Egyéb információ

24. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének
tényére vonatkozó – bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő természetes személy neve
1.2.
az ajánlattevő természetes személy címe
2.
A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1.
a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2.
a befektetési szolgáltató székhelye
2.3.
a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3.
A céltársaság adatai
3.1.
a céltársaság neve
a céltársaság székhelye
3.2.
3.3.
a céltársaság cégjegyzékszáma
4.
A részvények adatai
4.1.
a részvény sorszáma
4.2.
a részvény névértéke
4.3.
a részvény sorozata
5.
A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6.
A felügyeleti határozat száma
7.
A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
8.
A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
8.2.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
8.3.
9.
A versenyfelügyeleti engedély megadásának időpontja
A bejelentés jellege
10.
10.1.
új bejelentés
10.2.
megismételt bejelentés
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11.
12.

A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
A képviselő adatai
12.1.
a képviselő neve
12.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
A vételi ajánlat ellenértéke teljesítésének vagy nem teljesítésének ténye
2.
A vételi ajánlat ellenértékének nem teljesítése esetén a nem vagy részleges teljesítés indokai
3.
Az alapkezelő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
3.1.
mely részvények tekintetében teljesített teljes körűen
3.2.
mely részvények tekintetében teljesített részlegesen, ennek indoka
3.3.
mely részvények tekintetében nem teljesített, ennek indoka
4.
Egyéb információ

25. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 76. §-ában foglalt – a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének
tényére vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő jogi személy neve
1.2.
az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3.
az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
2.
A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1.
a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2.
a befektetési szolgáltató székhelye
2.3.
a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3.
A céltársaság adatai
a céltársaság neve
3.1.
a céltársaság székhelye
3.2.
3.3.
a céltársaság cégjegyzékszáma
4.
A részvények adatai
4.1.
a részvény sorszáma
4.2.
a részvény névértéke
4.3.
a részvény sorozata
5.
A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő
6.
A felügyeleti határozat száma
7.
A vételi ajánlatot elfogadó részvényes természetes személy adatai
7.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes neve
7.2.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes címe
8.
A vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy adatai
8.1.
a vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy neve
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy székhelye
8.2.
8.3.
vételi ajánlatot elfogadó részvényes jogi személy cégjegyzékszáma
9.
A versenyfelügyeleti engedély megadásának időpontja
10.
A bejelentés jellege
10.1.
új bejelentés
10.2.
megismételt bejelentés
11.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
12.
A képviselő adatai
12.1.
a képviselő neve
12.2.
a képviselő címe/székhelye
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II. A bejelentés tartalma
1.
A vételi ajánlat ellenértéke teljesítésének vagy nem teljesítésének ténye
2.
Az ellenérték nem teljesítése esetén a nem, vagy részleges teljesítés indokai
3.
Egyéb információ

26. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében foglalt – a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó –
bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő természetes személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő természetes személy neve
1.2.
az ajánlattevő természetes személy címe
2.
A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1.
a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2.
a befektetési szolgáltató székhelye
2.3.
a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3.
A céltársaságra vonatkozó adatok
3.1.
a céltársaság neve
a céltársaság székhelye
3.2.
a céltársaság cégjegyzékszáma
3.3.
4.
A részvények adatai
4.1.
a részvény sorszáma
4.2.
a részvény névértéke
4.3.
a részvény sorozata
5.
A felügyeleti engedély száma
6.
A bejelentés jellege
6.1.
új bejelentés
6.2.
megismételt bejelentés
7.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
8.
A képviselő adatai
8.1.
a képviselő neve
8.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
A vételi jog gyakorlására irányuló szándék
2.
A részvények átadásának-átvételének helye
3.
A részvények átadásának-átvételének ideje
4.
A részvények átadásának-átvételének módja
5.
A részvények ellenértéke
6.
A részvények ellenértéke megfizetésének ideje
7.
A részvények ellenértéke megfizetésének módja
8.
Egyéb információ
9.
A vételi jog gyakorlásának alapja
9.1.
vételi ajánlat
9.2.
önkéntes vételi ajánlat
10.
Nyilatkozat arról, hogy mely részvényekre terjed ki a vételi jog gyakorlása
11.
Azon letéti számla megnevezése, amelyre az ellenértéket folyósítják
12.
Azon hitelintézet megnevezése, ahol a letéti számlát vezetik
III. Az ajánlattevő csatolja a fedezetigazolást arról, hogy az ajánlattevő megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog
tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez
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27. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében meghatározott – a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra
vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem természetes személy által történő teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
Az ajánlattevő jogi személyre vonatkozó adatok
1.1.
az ajánlattevő jogi személy neve
1.2.
az ajánlattevő jogi személy székhelye
1.3.
az ajánlattevő jogi személy cégjegyzékszáma
2.
A befektetési szolgáltatóra vonatkozó adatok
2.1.
a befektetési szolgáltató megnevezése
2.2.
a befektetési szolgáltató székhelye
2.3.
a befektetési szolgáltató cégjegyzékszáma
3.
A céltársaságra vonatkozó adatok
3.1.
a céltársaság neve
3.2.
a céltársaság székhelye
a céltársaság cégjegyzékszáma
3.3.
4.
A részvények adatai
4.1.
a részvény sorszáma
4.2.
a részvény névértéke
4.3.
a részvény sorozata
5.
A felügyeleti engedély száma
6.
A bejelentés jellege
6.1.
új bejelentés
6.2.
megismételt bejelentés
7.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
8.
A képviselő adatai
8.1.
a képviselő neve
8.2.
a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentés tartalma
1.
A vételi jog gyakorlására irányuló szándék
2.
A részvények átadásának-átvételének helye
3.
A részvények átadásának-átvételének ideje
4.
A részvények átadásának-átvételének módja
5.
A részvények ellenértéke
6.
A részvények ellenértéke megfizetésének ideje
7.
A részvények ellenértéke megfizetésének módja
8.
Egyéb információ
9.
A vételi jog gyakorlásának alapja
9.1.
vételi ajánlat
9.2.
önkéntes vételi ajánlat
10.
Nyilatkozat arról, hogy mely részvényekre terjed ki a vételi jog gyakorlása
11.
Azon letéti számla megnevezése, amelyre az ellenértéket folyósítják
Azon hitelintézet megnevezése, ahol a letéti számlát vezetik
12.
III. Az ajánlattevő csatolja a fedezetigazolást arról, hogy az ajánlattevő megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog
tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez
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28. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 201/B. §-ában meghatározott – a természetes személy, mint bennfentes személy által kötött
ügylet adatainak a Felügyelet részére történő – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bennfentes természetes személy
1.1.
neve
1.2.
születési neve
1.3.
anyja neve
1.4.
születési helye
1.5.
születési ideje
1.6.
lakcíme
2.
Bennfentes bejelentési kötelezettséget előíró jogszabályhely
2.1.
Tpt. 201/B. § (1) bekezdés a) pontja
2.2.
Tpt. 201/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
2.3.
Tpt. 201/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
A bejelentés jellege
3.
3.1.
új bejelentés
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.
Az érintett kibocsátó megnevezése
2.
Az ügyletkötés időpontja (éééé.hh.nn.)
3.
Az ügyletkötés helye
4.
Prompt piaci tranzakció esetén
4.1.
az értékpapír megnevezése
4.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
4.3.
az ügylet jellege
4.4.
mennyiség
4.5.
árfolyam
4.6.
az adásvétel pénzneme
5.
Derivatív piaci tranzakció esetén
5.1.
az ügylet típusa (Határidős/Opciós)
5.2.
a tőzsdei termék ISIN azonosítója
5.3.
a tőzsdén kívüli termék azonosítására alkalmas adatok
a határidős ügylet
5.4.
iránya (vétel/eladás)
5.4.1.
5.4.2.
jellege (nyitó/záró)
5.4.3.
minősítése (fedezeti/nem fedezeti)
5.5.
az opciós ügylet
5.5.1.
iránya (vételi/eladási)
5.5.2.
jellege (európai/amerikai)
5.5.3.
minősítése (fedezeti/nem fedezeti)
mennyiség (kontraktusszám)
5.6.
5.7.
árfolyam
5.8.
az ügylet pénzneme
6.
Ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet igénybevétele
7.
Az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet
7.1.
neve
7.2.
adószáma
8.
Az érintett kibocsátó Tpt. 201/B. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatásának dátuma (éééé.hh.nn.)
Egyéb információ
9.
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29. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 201/B. §-ában meghatározott – a nem természetes személy, mint bennfentes személy által kötött
ügylet adatainak a Felügyelet részére történő – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bennfentes nem természetes személy
1.1.
neve
1.2.
székhelye
1.3.
adószáma
2.
Bennfentes bejelentési kötelezettséget előíró jogszabályhely
2.1.
Tpt. 201/B. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja
2.2.
Tpt. 201/B. § (1) bekezdés b) pont alapján a Tpt. 201. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
személy számára
2.3.
Tpt. 201/B. § (1) bekezdés b) pont alapján a Tpt. 201. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
személy számára
3.
A bejelentés jellege
új bejelentés
3.1.
3.2.
megismételt bejelentés
4.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.
Az érintett kibocsátó megnevezése
2.
Az ügyletkötés időpontja (éééé.hh.nn.)
3.
Az ügyletkötés helye
4.
Prompt piaci tranzakció esetén
4.1.
az értékpapír megnevezése
4.2.
az értékpapír ISIN azonosítója
4.3.
az ügylet jellege
4.4.
mennyiség
4.5.
árfolyam
4.6.
az adásvétel pénzneme
5.
Derivatív piaci tranzakció esetén
5.1.
az ügylet típusa (Határidős/Opciós)
5.2.
a tőzsdei termék ISIN azonosítója
5.3.
a tőzsdén kívüli termék azonosítására alkalmas adatok
5.4.
a határidős ügylet
iránya (vétel/eladás)
5.4.1.
jellege (nyitó/záró)
5.4.2.
5.4.3.
minősítése (fedezeti/nem fedezeti)
5.5.
az opciós ügylet
5.5.1.
iránya (vételi/eladási)
5.5.2.
jellege (európai/amerikai)
5.5.3.
minősítése (fedezeti/nem fedezeti)
5.6.
mennyiség (kontraktusszám)
árfolyam
5.7.
5.8.
az ügylet pénzneme
6.
Ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet igénybevétele
7.
Az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet
7.1.
neve
7.2.
adószáma
8.
Az érintett kibocsátó a Tpt. 201/B. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatásának dátuma (éééé.hh.nn.)
9.
Egyéb információ
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30. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 205. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott – a bennfentes kereskedelemre, illetve
piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény Felügyelet részére történő – bejelentési
kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentésre kötelezett befektetési vagy árutőzsdei szolgáltató
1.1.
neve
1.2.
adószáma
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.
Az érintett pénzügyi eszköz azonosító adatai
1.1.
a tőzsdei termék ISIN azonosítója
1.2.
a tőzsdén kívüli termék azonosítására alkalmas adatok
A megbízással kapcsolatos információk
2.
2.1.
az eredeti megbízás adatai
2.1.1.
időpontja (éééé.hh.nn.)
2.1.2.
típusa, jellege
2.1.3.
mennyiség
2.1.4.
ár
2.1.5.
pénznem
2.2.
a teljesült megbízásokra vonatkozó adatok
2.2.1.
az ügylet időpontja
2.2.2.
mennyiség
2.2.3.
ár/átlagár
2.2.4.
pénznem
2.3.
a megbízó azonosítására alkalmas adatok
2.3.1.
természetes személy esetén
2.3.1.1.
neve
2.3.1.2.
születési neve
2.3.1.3.
anyja neve
2.3.1.4.
születési helye
2.3.1.5.
születési ideje
lakcíme
2.3.1.6.
2.3.1.7.
állampolgársága
2.3.1.8.
minden egyéb, az ügylet vizsgálata szempontjából fontos adat
2.3.2.
nem természetes személy esetén
2.3.2.1.
neve
2.3.2.2.
adószáma
2.3.2.3.
minden egyéb, az ügylet vizsgálata szempontjából fontos adat
2.4.
az ügylet lebonyolításában közreműködő személy
neve
2.4.1.
2.4.2.
születési neve
2.4.3.
anyja neve
2.4.4.
születési helye
2.4.5.
születési ideje
2.4.6.
lakcíme
2.4.7.
állampolgársága
2.4.8.
telefonszáma
telefax száma
2.4.9.
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3.
4.
5.

2.4.10.
e-mail címe
2.4.11.
számlaszáma
2.4.12.
ügyfél azonosító kódja
2.4.13.
az ügyletben betöltött szerepe (üzletkötő, garanciavállaló, ügynök)
Bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény, vagy körülmény rövid ismertetése
A bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek vizsgálata szempontjából fontos minden
egyéb adat és dokumentum (csatolmány)
Egyéb információ

31. melléklet a 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez
Bejelentő űrlap
a Tpt. 205. § (4) bekezdésében meghatározott – a bennfentes kereskedelemre, illetve
piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény Felügyelet részére történő bejelentésére kijelölt
személy adatainak, vagy azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó – bejelentési kötelezettség
teljesítéséhez
I. Alapadatok
1.
A bejelentésre kötelezett befektetési vagy árutőzsdei szolgáltató
1.1.
neve
1.2.
adószáma
2.
A bejelentés jellege
2.1.
új bejelentés
2.2.
megismételt bejelentés
3.
A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma
II. A bejelentés tartalma
1.
A kijelölt személy
neve
1.1.
telefonszáma
1.2.
1.3.
telefax száma
1.4.
e-mail címe
1.5.
beosztása
2.
A kijelölés érvényességének kezdete (éééé.hh.nn.)
3.
A kijelölés érvényességének vége (éééé.hh.nn.)
4.
Egyéb információ

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelete
a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti
kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről,
valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről
és használatáról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adminisztrátor: az ügyfél képviseletében az ERA rendszerben elsőként sikeresen regisztrált felhasználó;
2.
aláírás-létrehozó eszköz: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 3. pontjában
meghatározott fogalom;
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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elektronikus aláíráspolitika: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 2. § 2. pontjában meghatározott fogalom;
elektronikus kapcsolattartás: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) és
az ügyfél között lévő kétirányú, írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás;
elektronikus postaláda: az ERA rendszer szolgáltatásaként működő, a Felügyelet által az ERA rendszerben
regisztrált intézmény számára biztosított kézbesítési tárhely;
elektronikus űrlap: a Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
ERA rendszer: a Felügyelet által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos
kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer;
felhasználó: az eljárás megindítására jogosult vagy a bejelentés megtételére kötelezett személy nevében
eljáró természetes személy;
külső aláírás-létrehozó eszköz: olyan aláírás-létrehozó eszköz, amelynek a használatához nem kell
bejelentkezni az ERA rendszerbe;
ügyfél: az eljárás megindítására jogosult vagy a bejelentés megtételére kötelezett személy;
ügyfélkapu: jogszabályban meghatározott, az ügyfél jelszavas azonosítását biztosító szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatás;
üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

2. §

(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni azon közigazgatási ügyek esetében, amelyek tekintetében törvény a Felügyelet
és az ügyfél között kizárólagos elektronikus kapcsolattartást ír elő.
(2) Az elektronikus kapcsolattartás kiterjed
a)
a kérelemre indult eljárás esetében a kérelem benyújtásától a Felügyelet által az ügy érdemében hozott
vagy az ügyet egyéb módon lezáró hatósági döntésnek az ügyféllel történő közléséig terjedő eljárási
cselekményekre és jognyilatkozatokra, a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, az újrafelvételi
eljárással, valamint a hivatalból történő döntés-felülvizsgálattal kapcsolatos eljárásokra;
bejelentés esetén a bejelentésnek az arra kötelezett által történő megtételére vagy megismételt megtételére
b)
és a Felügyeletnek az ezzel kapcsolatos visszaigazolására.
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a Felügyeletre és mindazon nem természetes személyre, szervezetre, amelyek
az (1) bekezdés szerinti közigazgatási ügyben ügyfélnek minősülnek.

3. §

(1) Azon közigazgatási ügyekben, ahol a törvény a Felügyelet és az ügyfél között kizárólagos elektronikus
kapcsolattartást ír elő, a kapcsolattartás a Felügyelet és az ügyfél között az ERA rendszeren keresztül történik.
(2) Amennyiben az ERA rendszer üzemzavara miatt az ügyfélnek nincs lehetősége a kérelmét, egyéb beadványát,
bejelentését elektronikus úton benyújtani a Felügyelethez, az üzemzavar elhárításáig a kérelmet, az egyéb
beadványt, a bejelentést és azok mellékleteit elektronikus adathordozón, az 5. § (4) bekezdésében meghatározott
dokumentum formátumban, a Felügyelet Ügyfélszolgálatán vagy postai úton nyújthatja be.
(3) Az üzemzavar ideje alatt a bejelentés papír alapon, a Felügyelet Ügyfélszolgálatán vagy postai úton is teljesíthető.

4. §

(1) Az ERA rendszer a Felügyelet honlapján keresztül elérhető Regisztrációs Adatbázisban az ügyfél képviseletére
kijelölt természetes személy által történő előzetes regisztrációt követően vehető igénybe. A regisztráció történhet
az 5. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírás használatával
(a továbbiakban: tanúsítvány alapú regisztráció) vagy az ügyfélkapun keresztül (a továbbiakban: ügyfélkapus
regisztráció).
(2) Választott felhasználói névként kizárólag az ERA rendszer és az adott felhasználó közötti kapcsolatban alkalmazott
felhasználói név szerepelhet. Az ERA rendszer a felhasználói név egyediségét ellenőrzi. A felhasználói név az ERA
rendszer használata során csak az új regisztrációval megegyező eljárással változtatható meg.
(3) Az ERA rendszerben kitöltött regisztrációs űrlapot – amennyiben az ügyfél képviselője adminisztrátorként kíván
regisztrálni – nyomtatott formában, az ügyfél cégszerű aláírásával be kell nyújtani a Felügyeletnek.
(4) A regisztráció során lefolytatott ellenőrzés alapján az ERA rendszer a regisztrációs kérelemben megadott
elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót a regisztráció sikeréről és megküldi
részére a regisztráció aktiválásához szükséges számkódot. Ha az ellenőrzés bármely eleme sikertelen, a regisztrációt
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kérőt az ERA rendszer a regisztráció sikertelenségéről elektronikus levélben tájékoztatja, és a regisztrációs
kérelemben megadott adatokat automatikusan törli.
(5) Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó hagyja jóvá vagy utasítja el az adott ügyfélnél a további
felhasználók regisztrációs kérelmét, valamint saját adminisztrátori szerepköre megtartása mellett további
adminisztrátori jogosultságot adhat az adott ügyfélhez regisztrált további felhasználók részére.
(6) Az adminisztrátor az általa más felhasználók részére kiadott adminisztrátori jogosultságokat bármikor
visszavonhatja.
(7) Amennyiben csak egy személynek van adminisztrátori jogosultsága, ez a jogosultság az ügyfélnek az ügyfél
cégszerű aláírásával ellátott és a Felügyelethez nyomtatott formában benyújtott nyilatkozata alapján az abban
megjelölt időponttól szűnik meg.
5. §

(1) Az ügyfélnek
a)
a kérelem benyújtását vagy a bejelentés megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap
kitöltésével, valamint a mellékletként meghatározott dokumentumok feltöltésével;
b)
a Felügyelet általi felszólítás alapján a hiánypótlást, a kérelem vagy mellékleteinek alátámasztását,
a kérelem vagy mellékleteinek módosítását vagy kiegészítését, továbbá a tényállás tisztázásához szükséges
nyilatkozat megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével, valamint a mellékletként
meghatározott, illetve a Felügyelet által előírt egyéb dokumentumok feltöltésével;
c)
a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, módosításával, illetve visszavonásával, továbbá
az újrafelvételi eljárással kapcsolatos vagy egyéb beadványát az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap
kitöltésével, valamint az ügyfél által csatolni kívánt dokumentumok feltöltésével
kell teljesíteni.
(2) A kérelmet, beadványt, bejelentést elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírásnál használt aláíró
tanúsítvány csak olyan minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvány lehet, amely megfelel
az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás
egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben meghatározott, az ügyfél által
használt aláíráshoz tartozó tanúsítvánnyal szemben támasztott követelményeknek.
(3) A kérelmet, beadványt, bejelentést az ügyfél választása szerint külső aláírás-létrehozó eszköz vagy a Felügyelet által
rendelkezésre bocsátott aláírás-létrehozó eszköz alkalmazásával kell elektronikusan aláírni.
(4) A kérelem, beadvány, bejelentés mellékleteként csak olyan nyílt szabványú, különböző operációs rendszerek alatt
működő szoftverekkel olvasható, szöveget, ábrát vagy képet tartalmazó, eszköz-független és felbontás-független
formátumú dokumentum csatolható, amelynek a formátuma megfelel az elektronikus ügyintézés részletes
szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott követelményeknek. Az alkalmazható
dokumentumokra vonatkozó követelményeket a Felügyelet az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.

6. §

(1) Az ERA rendszer felületére a regisztrált felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni.
(2) Az ERA rendszeren keresztül kérelem vagy egyéb beadvány benyújtására vagy bejelentés megtételére csak az ügyfél
nevében eljáró, tanúsítvány alapú regisztrációval rendelkező felhasználó jogosult. Az ügyfélkapus regisztrációval
rendelkező felhasználó csak a kérelem vagy a bejelentés összeállítását és az ahhoz kapcsolódó mellékletek
csatolását végezheti el.
(3) A Felügyelet az ERA rendszeren keresztül – a feltöltött kérelem jogosultsági és technikai ellenőrzésének kedvező
eredménye esetén – a kérelem, egyéb beadvány, bejelentés beérkezéséről az érkeztetési számot is tartalmazó
automatikus üzenetet küld elektronikus levél formájában a kérelmezőnek. A küldemény beérkezéséről szóló
tájékoztatásnak az ERA rendszer által küldött, „feldolgozásra vár” tartalmú üzenet tekintendő. Ha a kérelem
a jogosultsági vagy technikai ellenőrzés eredményeként nem küldhető be, erről az ERA rendszer automatikus
üzenetben (elektronikus levélben) értesíti a felhasználót.
(4) Az ERA rendszer által küldött automatikus üzenet átvételi elismervénynek minősül és kérelem esetén az ügyintézési
határidő számítása szempontjából az automatikus üzenetben megjelölt időpont tekintendő a kérelem hatósághoz
történő beérkezése napjának.

7. §

(1) A Felügyelet az ügyféllel közlendő hatósági döntéseit az elektronikus aláírás-politikának megfelelő elektronikus
aláírással ellátott hiteles elektronikus irat formájában közli.
(2) A Felügyelet az ügyfél részére küldendő dokumentumokat az ERA postaládában helyezi el, amelyet sikeres
regisztráció esetén az ERA rendszer az ügyfél részére automatikusan biztosít. Az ERA postaládához az ERA
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rendszerben regisztrált valamennyi felhasználó hozzáférhet. A dokumentum megtekintéséhez a felhasználónak be
kell lépnie az ERA rendszerbe és le kell töltenie a dokumentumot.
8. §		
A Felügyelet a határozat kijavítását az új dokumentum eredeti dokumentumhoz való csatolásával, az elektronikus
ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet szabályai szerint végzi el.
9. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
10. §		
A rendelet hatálybalépésének napja előtt benyújtott kérelmek alapján már folyamatban lévő ügyek tekintetében
a rendelet rendelkezéseit csak az ügyfél erre irányuló, a Ket. szerinti ügyintézési rendelkezése alapján lehet
alkalmazni.
		
		

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelete
az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés
szabályairól
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adatszolgáltató: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. §-ában
meghatározott törvények hatálya alá tartozó, rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett piaci szereplő;
2.
akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot,
amelynek a következtében az adatszolgáltató a jogszabályban meghatározott rendszeres adatszolgáltatását
az adatszolgáltatás teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;
3.
ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok
fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus
kézbesítési rendszer;
4.
elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
5.
felhasználó: az adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett piaci szereplő nevében eljáró természetes személy;
6.
üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
172. § n) pontjában meghatározott fogalom.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren
keresztül köteles benyújtani.
(2) Az akadályoztatás oka lehet különösen
a)
az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy
működésképtelensége;
b)
a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt;
c)
a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentés megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell
teljesíteni, melyhez mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is – az akadályoztatás jellegétől
függően, amennyiben az rendelkezésre áll – fel kell tölteni.

50970

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 72. szám

(2) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó jelen bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus
aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.
(3) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat a Felügyelet az ERA rendszerben,
az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.
4. §		
Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a 2. § (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig
a bejelentést a Felügyelet ügyfélszolgálatán vagy postai úton nyújthatja be a Felügyelet részére.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének elnöke
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 13/2013. (V. 2.) BM rendelete
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv
kijelöléséről
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §
(1) bekezdés a) pontja és 42. § (5) bekezdése szerinti közigazgatási feladatok első fokon történő ellátására
az építésügyért felelős miniszter a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája működése törvényességének
helyreállításáig a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarát jelöli ki.
2. §		
Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának titkára
a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkárának jegyzőkönyvben rögzítve átadja az e rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő, 1. § szerinti ügyek iratait, az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A belügyminiszter 14/2013. (V. 2.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének
és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § d), e), g), h), k), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya
a)
a rendőrség,
b)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
c)
a büntetés-végrehajtási szervezet,
d)
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és
e)
az Alkotmányvédelmi Hivatal
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által üzemben tartott – tulajdonában vagy vagyonkezelésben lévő, lízingelt vagy bérelt – gépjárműre,
mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint a segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban
együtt: szolgálati jármű) terjed ki.
(2) A szolgálati jármű esetében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet,
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.)
KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletet (a továbbiakban: KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet) az e rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó sajátos szabályok
2. §

(1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban együtt: polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok) végezheti – jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén – szolgálati
gépjárműveik forgalomba helyezését, időszakos műszaki vizsgálatát, valamint hatósági engedéllyel és jelzéssel
történő ellátását.
(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi külön megkeresés alapján az Információs Hivatal szolgálati gépjárműveinek
forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatát, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és
jelzéssel történő ellátását az Információs Hivatal gépjárműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló kormányrendelet figyelembevételével.
(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az általuk kiállított vagy érvényesített forgalmi engedélyekről, a műszaki
és környezetvédelmi adatlapokról, a műszaki érvényességet jelző címkéről, valamint a KHEM–IRM–KvVM együttes
rendelet 3. mellékletében meghatározott plakettekről nyilvántartást vezetnek.
(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok biztosítják, hogy a rendelet hatálya alá eső szolgálati gépjárműveik
megfeleljenek az 1. § (2) bekezdésében felsorolt jogszabályokban előírt műszaki és közlekedésbiztonsági
követelményeknek.
(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – amennyiben saját vizsgáló állomással rendelkeznek – mentesülnek
az (1)–(2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos hatósági eljárások díjainak megfizetése alól.
(6) Jogszabály alapján közúti ellenőrzésre felhatalmazott hatóság ellenőrzése alól a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok főigazgatói által meghatározott egyes szolgálati gépjárművek az e célra kiállított, az 1. melléklet szerinti
igazolvány felmutatása esetén – a közúti balesetben való részvételt kivéve – mentesülnek.
(7) Az 1. melléklet szerinti igazolvány kibocsátója az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter, kiállítója
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a kiállított igazolványok nyilvántartásáról a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
főigazgatói gondoskodnak.

3. Általános műszaki és egyéb előírások
3. §

(1) A szolgálati járműnek rendelkeznie kell a közlekedési hatóság által kiadott típusbizonyítvánnyal, összeépítési vagy
átalakítási engedéllyel.
(2) A szolgálati járművek hatósági engedéllyel és jelzéssel, valamint törzskönyvvel történő ellátását és forgalomba
helyezését – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – a közlekedési igazgatási hatóság végzi.
(3) A – külön jogszabályban meghatározott – különleges rendszámtáblát a szolgálati jármű üzemben tartója szerzi be.

4. §

(1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott szolgálati járművek időszakos műszaki vizsgálatát, a jármű forgalmi
engedélyébe bejegyzett műszaki alkalmasság érvényességi idejének meghosszabbítását a szolgálati járművek
javítására kijelölt vizsgáló állomás is végezheti.
(2) Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett és így alkalmas minősítést kapott, a forgalmi engedélye érvényesítésre
kerül. A műszaki érvényességet jelölő címkét a gépjárműjavító műhely felett közvetlen felügyeletet gyakorló vezető
a közlekedési hatóságtól igényelheti. A vizsgabiztosok a műszaki érvényesség igazolását kizárólag a biztosított
érvényesítő címkekészlettel és műszaki adatlappal végezhetik, amely alapján a központi járműnyilvántartásban
rögzíthetőek az adatok.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgáztatás feltételeinek hiánya esetén az időszakos vizsgálatokat a közlekedési hatóság
által üzemeltetett vagy a vele szerződésben álló kijelölt vizsgáló állomáson kell elvégezni.
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5. §

(1) A szolgálati járművön a felszereléssel együtt szállított személy tömegét 85 kg-os mértékben kell számításba venni.
(2) A szolgálati jármű ellátható csökkentett fényű, fényálcázott világító és fényjelző berendezésekkel is.
(3) A jármű méretétől függően bármely karosszéria eleme ellátható:
a)
rendőrségi szolgálati jármű esetében piros, sárga, kék,
b)
katasztrófavédelmi szolgálati jármű esetében piros, sárga, zöld
fényvisszaverő jelzéssel is.
(4) Külön jogszabály alapján szolgálati járműre felszerelt megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készüléknél
a fényhatások többféle módon is elérhetőek. Rendező elv, hogy az azonos működési elvű fényforrások számának
a jármű két oldalán meg kell egyezniük egymással és azokat a járműre szimmetrikusan kell felhelyezni.
(5) A szolgálati járműre csak olyan és annyi világító- és jelzőberendezést lehet felszerelni, amely a használat céljának és
helyének megfelelő jóváhagyással rendelkezik.
(6) Reklámot, reklámhordozót szolgálati járműveken elhelyezni tilos. Zászlót, jelzést, plakettet, matricát vagy feliratot
csak egységes jelzés, azonosítás céljából szabad elhelyezni.
(7) Az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott szervezet vezetője rendelkezik a (3) bekezdésben
meghatározott fényvisszaverő jelzés, a (4) bekezdésben meghatározott fény- és hangjelzést adó készülék, valamint
a (6) bekezdésben meghatározott jelzés elhelyezésének módjáról.

6. §		
A szolgálati jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatát, valamint a gépjárművek hatósági
engedéllyel és jelzéssel történő ellátását, az eljárás szabályszerűségét a közlekedési hatóság előzetes egyeztetés
alapján ellenőrizheti.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti
a)
a rendőrség, a határőrség és a katasztrófavédelem közúti járműveinek forgalomban tartásáról szóló 41/2001.
(XII. 27.) BM rendelet, és
b)
a büntetés-végrehajtás közúti járművei forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 24/2002. (XII. 13.) IM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 14/2013. (V. 2.) BM rendelethez
A közúti hatósági ellenőrzés alóli mentesítő igazolvány felépítése, megjelenítése a következő:
1. Az igazolvány az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű műanyag kártya.
2. Az igazolvány adattartalma:
2.1. Előoldal:
2.1.1.
számítógépes rajzolatrendszer,
2.1.2.
címer,
2.1.3.
„MAGYARORSZÁG” felirat,
2.1.4.
„POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK” felirat,
„IGAZOLVÁNY” felirat,
2.1.5.
2.1.6.
„Ezen igazolvány felmutatója, illetve az általa vezetett gépjármű a közúti ellenőrzésre feljogosított
hatóság ellenőrzése alól mentesül.” felirat,
2.1.7.
sorszám.
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2.2.

Hátoldal:
2.2.1.
számítógépes rajzolatrendszer,
2.2.2.
címer,
2.2.3.
„IGAZOLVÁNY” felirat,
2.2.4.
„A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba
helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól szóló 14/2013. (V. 2.) BM rendelet 2. §
(6) bekezdése alapján.” felirat.

A belügyminiszter 15/2013. (V. 2.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím alatt feltüntetett fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b)
az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezet irányító szerv vezetőjének irányítása
alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti
előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és
c)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti
kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együttesen: előirányzatok] terjed ki.
(2) E rendeletet a Szolidaritási Programok előirányzat vonatkozásában kizárólag abban az esetben kell alkalmazni,
ha e rendelet és az azok felhasználását meghatározó jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott előirányzatra a 4. és 5. alcímet nem lehet alkalmazni.

II. Fejezet
A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályok
1. A támogatható személyek köre
2. §		
Az Ávr.-ben foglaltakon túl nem nyújtható költségvetési támogatás annak a személynek vagy szervezetnek,
a)
aki vagy amely a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási
kérelem, pályázat benyújtásának időpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha azok jogosultja
a kedvezményezett, vagy a beruházást vagy a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánja
megvalósítani és a tulajdonostársak nem kötöttek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt használati megállapodást vagy nem áll rendelkezésre az ahhoz tartozó használati megosztásra
vonatkozó vázrajz,
b)
aki vagy amely az Európai Bizottság költségvetési támogatásból való kizáró vagy eltiltó határozatának hatálya
alatt áll, vagy
c)
akinek vagy amelynek az Áht. 50. § (3) bekezdése szerinti köztartozása van, kivéve, ha arra az adóhatóság
fizetési könnyítést engedélyezett.
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2. A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok
3. §

(1) A támogató előírhatja, hogy a pályázaton való részvétel feltétele a pályázati díj megfizetése. A pályázónak
a pályázati díjat a pályázat benyújtásakor kell megfizetnie.
(2) A pályázati díj mértékét a pályázati kiírás előállításával és a pályázók részére történő rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatban felmerült költséget alapul véve kell meghatározni. A pályázati díj mértéke legfeljebb 50 000 forint
lehet.

4. §

(1) A pályázatot elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának módját a pályázati kiírás
tartalmazza. Ha a pályázati kiírás mindkét benyújtási módot előírja, és a postai úton benyújtott pályázat szövege
eltér az elektronikus úton benyújtott pályázattól, az aláírt, postai úton benyújtott pályázatot kell irányadónak
tekinteni.
(2) A pályázat benyújtására legalább az Ávr. 66. § (3) bekezdésében előírt határidő, legfeljebb 90 nap írható elő.
(3) A pályázat határidőben benyújtottnak tekintendő, ha azt legkésőbb az előírt határidő utolsó napján postára adták.
(4) A pályázat beérkezéséről és annak időpontjáról 15 napon belül a támogató elektronikus vagy postai úton értesíti
a pályázót.

5. §

(1) A támogató a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a)
azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
a pályázatot határidőn túl nyújtották be,
b)
a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra, és a pályázat hiányosan került benyújtásra, vagy
c)
d)
az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
(2) Ha a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, erről a támogató az elutasítás okának megjelölésével
a pályázat beérkezésétől – az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a hiánypótlási határidő lejártától –
számított 15 napon belül értesíti a pályázót.

6. §		
A pályázat alapján nyújtható támogatásról a támogató a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő
60 napon belül dönt. E határidőt a támogató – indokolt esetben és a pályázati kiírásban meghatározott módon –
30 nappal meghosszabbíthatja.

3. Az egyedi költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok
7. §

(1) A Kvtv.-ben nem nevesített szervezetek részére az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési fejezetet
irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter), vagy átruházott hatáskörben az adott előirányzat tekintetében
kötelezettségvállalásra jogosult személy (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: egyedi döntéshozó)
– ha e rendelet másként nem rendelkezik – egyedi döntéssel költségvetési támogatást (e § alkalmazásában
a továbbiakban: egyedi költségvetési támogatás) nyújthat, ha
a)
a támogatandó tevékenység a miniszter által meghatározott szakpolitikai célok megvalósulását szolgálja,
b)
az egyedi költségvetési támogatás biztosításával jelentős előny érhető el vagy hátrány hárítható el,
c)
a támogatandó tevékenység másként nem valósítható meg, vagy
d)
a tevékenység támogatását az előirányzat felhasználásának szabályait meghatározó jogszabály kifejezetten
előírja.
(2) Egyedi költségvetési támogatás – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a kedvezményezett támogatási kérelme
alapján nyújtható.
(3) Az egyedi döntéshozó a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmet – annak beérkezésétől számított –
15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményétől függően
a)
helyt ad a támogatási kérelemnek és intézkedik a támogatói okirat kiadásáról vagy a támogatási szerződés
megkötéséről,
b)
a támogatói döntés kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további adat, tény,
információ közlésére vonatkozó hiányok pótlására hívja fel a kedvezményezettet, vagy
c)
indokolással elutasítja a támogatási kérelmet.
(4) A támogatási szerződés megkötése vagy a támogatói okirat kiadása – ha a támogatási döntés külön okiratba
foglalása nem történik meg – támogatási döntésnek minősül.
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4. Támogatási szerződés, támogatói okirat
8. §

(1) Az Ávr. 72. §-ában meghatározott dokumentumokon túl a pályázat benyújtásának vagy a támogatási szerződés
megkötésének, a támogatói okirat kiadásának feltétele a következő dokumentumok támogató részére való
benyújtása vagy rendelkezésre állása:
a)
a kedvezményezett azonosító adatait tartalmazó dokumentumok, a nyilvántartásba vételét igazoló okirat,
civil szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti,
vagy közjegyző által hitelesített példánya, gazdasági társaságok esetén a támogató által a nyilvános
cégnyilvántartásból lekért cégkivonat 30 napnál nem régebbi példánya,
b)
a kedvezményezett képviselőjének adatait tartalmazó, a támogatási szerződés aláírására feljogosító okirat,
vagy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
eredeti példánya, vagy ezek kedvezményezett képviselője által hitelesített másolata,
c)
30 napnál nem régebbi, köztartozásról szóló nemleges együttes adóhatósági igazolás, vagy a támogató által
a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekért adatokat tartalmazó igazolás,
a 2. § a) pontja szerinti ingatlanra vonatkozó vázrajz és a használati megállapodás egyszerű másolata,
d)
e)
a kedvezményezettnek a 2. § b) pontjában foglaltakra vonatkozó nyilatkozata,
f)
a támogató által a pályázati kiírásban meghatározott, a költségvetési támogatás elbírálásához feltétlenül
szükséges további dokumentum.
(2) A kedvezményezettnek – a miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek kivételével – a támogatási
szerződés megkötéséhez, a támogatói okirat kiadásához – előfinanszírozott költségvetési támogatás vagy előleg
folyósításának esetén, ha e rendelet másként nem rendelkezik – csatolnia kell az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél eredeti példányát.
(3) Az Ávr. 78. § (5a) bekezdése szerinti költségvetési támogatások esetében az Ávr. 84. § (4b) bekezdése szerint
benyújtott módosított költségtervet a támogató a beérkezéstől számított 10 napon belül elbírálja. A költségterv
módosításának támogató általi elfogadásáról szóló értesítés keltével a támogatási szerződés módosul a módosított
költségtervnek megfelelően.

9. §

(1) A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítést követő 60 napon belül meg kell kötni, a támogatói
okiratot ki kell adni.
(2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, utófinanszírozással nyújtott költségvetési támogatás esetén előleg
a támogatott tevékenység megvalósítása során legfeljebb három alkalommal nyújtható.

5. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség
10. §

(1) A költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben, támogatói okiratban
meghatározott módon köteles írásbeli beszámolót készíteni, és azt egy példányban a támogatónak benyújtani.
(2) A beszámoló
a)
szakmai része tartalmazza legalább a pályázati kiírásban, a támogatási döntésben, a támogatási
szerződésben vagy a támogatási okiratban meghatározott
támogatott tevékenység főbb naturális mutatószámait, és
aa)
ab)
a feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és időpontját,
b)
pénzügyi része – a támogatási szerződés, a támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában – tartalmazza
a költségvetési támogatással kapcsolatban felmerülő költségekre, kiadásokra vonatkozó összesített
ba)
kimutatást és a számlák, számviteli bizonylatok összesítését, a bizonylat kibocsátójának nevét,
a bizonylat sorszámát, a kifizetés jogcímét, a számla keltét, a teljesítés időpontját, a pénzügyi
teljesítés időpontját, az áfa-alapot, az áfa-tartalmat, a bruttó összeget,– átutalás esetében – a banki
értesítő sorszámát, – készpénzes kifizetés esetében – a kifizetés tényét igazoló pénztárbizonylat
sorszámát, és az elszámolt összeget költségtételek szerinti bontásban,
bb)
a költségvetési támogatás felhasználását igazoló záradékolt számlák, számviteli bizonylatok
kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát,
bc)
az átutalással megvalósított pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat kedvezményezett képviselője által
hitelesített másolatát (bankszámla terheléséről szóló banki igazolás vagy kivonat kedvezményezett
képviselője által hitelesített másolatát, megjelölve a vonatkozó tételt),
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bd)

(3)
(4)

(5)
(6)

11. §

készpénzes kifizetés esetén a számla, egyszerűsített számla és a kifizetési pénztárbizonylat
kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát vagy az adott kifizetési tételre a könyvviteli
nyilvántartás vonatkozó részének kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát,
be)
a saját forrás és a társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást,
bf )
a személyi jellegű költségek, kiadások, és azok közterheinek részletes kimutatását, és
bg)
azokat a dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy
a támogatási szerződésben, a támogatói okiratban előír.
A támogató a támogatási szerződésben, támogatói okiratban a beszámoló pénzügyi része tekintetében
a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő tartalmat és formát is meghatározhat.
A (2) bekezdés b) pont ba), be) és bf ) alpontjában meghatározott dokumentumokat a kedvezményezett képviselője
írja alá, a (2) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontjában meghatározott dokumentumokat a kedvezményezett
képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy írja alá. A meghatalmazás a beszámoló pénzügyi
részének részét képezi.
A kedvezményezett köteles a támogató felhívására a beszámolót 15 napon belül pontosítani.
A beszámoló értékelését a támogató annak beérkezését követő 60 napon belül elvégzi, és annak eredményéről
a kedvezményezettet értesíti. A határidőbe a hiánypótlásra meghatározott határidő nem számít bele.

(1) A támogatott tevékenység lezárása – a támogatott tevékenység támogatási szerződés, támogatói okirat szerinti
megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló beszámoló támogató általi elfogadásával történik.
(2) A támogató a 10. § (6) bekezdése szerinti értesítésben – a beszámoló elfogadása esetén – nyilatkozik
a kedvezményezett felé, hogy az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó levél a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézetnél visszavonásra kerülhet. Ha a támogató
beszedési megbízást nyújtott be a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézethez, és a beszedési megbízás
teljesült, a támogató külön dokumentumban nyilatkozik a felhatalmazó levél visszavonhatóságáról.

III. Fejezet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendje
6. Energia-racionalizálás (20/1/2)
12. §

(1) Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének
támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez
szükséges kiadások finanszírozására szolgál.
(2) Az előirányzat felhasználása pályázat vagy egyedi döntés útján, előfinanszírozással történik. A költségvetési
támogatás – a támogatási szerződésben rögzített határidő meghatározásával – visszatérítendő, költségvetési
támogatásként adható.

7. Nemzetközi fizetési kötelezettség (20/1/20)
13. §

(1) Az előirányzat célja a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak, illetve ugyanezen szervezeteknek fizetendő
tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb
költségek finanszírozása.
(2) Az előirányzat-maradvány felhasználása a nemzetközi szervezet részére közvetlen kifizetéssel történik.

8. Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
(20/1/27)
14. §

(1) Az előirányzat felhasználható
a)
a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel partnerségi
megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi
szervezet által megvalósított, az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek esetében
a pályázathoz szükséges önrész finanszírozására,
b)
az a) pontban felsorolt szervek részére az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív programjai
keretében támogatott projektek, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar
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(2)

(3)

(4)

(5)

Együttműködési Program és egyéb európai uniós alapból támogatott projektek lebonyolításához
szükséges kiadások megelőlegezésére, valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek
finanszírozására,
c)
a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez
szükséges kiadások fedezetére,
d)
az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem számolható tételek finanszírozására.
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szükséges kiadások megelőlegezésének esetét kivéve, az (1) bekezdés a)–d) pontja
alapján történő felhasználás esetében a kedvezményezett részére vissza nem térítendő költségvetési támogatás
biztosítható.
Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szükséges kiadások megelőlegezése esetében, a költségvetési támogatás
összegét az európai uniós forrás rendelkezésre állását követően a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben
foglaltak szerint – legfeljebb 60 naptári napon belül – kell visszafizetni.
Az előirányzat felhasználására támogatási kérelem alapján, egyedi elbírálást követően kerül sor. A költségvetési
támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Utófinanszírozás esetén
előleg nyújtása lehetséges.
A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással
történik.

9. Területrendezési feladatok (20/1/31)
15. §

(1) Az előirányzat a területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. Az előirányzat felhasználása éves
feladatterv alapján történik.
(2) Az előirányzat felhasználható:
a)
a területrendezési tervek készítésével kapcsolatos feladatellátásra,
b)
a területrendezési tervek érvényesítésével kapcsolatos feladatellátásra,
c)
nemzetközi szervezetekkel, illetve a szomszédos országokkal összefüggő területrendezési nemzetközi
feladatok ellátására,
d)
a területrendezéssel kapcsolatos kutatási feladatokra,
e)
szakmai rendezvények, publikációk támogatására.
(3) Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás esetén pályázat vagy egyedi döntés útján, előfinanszírozás
vagy utófinanszírozás formájában történik, utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges. Az előirányzat
felhasználása megbízási, vállalkozási szerződés megkötésével, vagy előirányzat-átcsoportosításra szóló
intézkedéssel is történhet.

10. Építésügyi célelőirányzat (20/1/32)
16. §

(1) Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 50. § rendelkezése alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő
támogatására és finanszírozására szolgál.
(2) Az előirányzat-maradvány felhasználása az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása tekintetében
a kötelezettségvállalások kedvezményezettjei részére történő kifizetéssel valósul meg.

11. Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok (20/1/34)
17. §

(1) Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási
költségeire. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségekre és károkra,
valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.
(2) Az előirányzat-maradvány felhasználása az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása tekintetében
a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

12. Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások (20/1/39)
18. §

(1) Az előirányzat célja a miniszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra
jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 31.) BM rendelet 44. §-a
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alapján kötelezően elrendelt riadócsomagok beszerzése, a 2012–2013. évre tervezett természetbeni ruházati
ellátás termékeinek fejlesztése, a csapatpróba alá vont termékek beszerzése, a 2011. évi természetbeni ellátás
végrehajtásának ellenőrzése, és egyéb ruházati ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtása.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

13. Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása (20/1/40)
19. §

(1) Az előirányzat célja az építésügyi monitoring rendszer létrehozásának támogatása. A monitoring rendszer
biztosítja az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó adatok térbeli összefüggésekkel együtt
történő kezelését, a tematikus információk kinyerését, összehasonlító elemzés megtételét, a változásvizsgálatokat
mind a településrendezési, mind pedig az építésügyi hatósági feladatellátás tekintetében, továbbá az E-közmű
kialakítását.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

14. Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása (20/1/41)
20. §

(1) Az előirányzat célja a Rendőrség, valamint a Rendőrség tevékenységéhez kapcsolódó belügyi szervek informatikai
fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek finanszírozása.
(2) Az előirányzat-maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul
meg.

15. Közfoglalkoztatás támogatása (20/1/44)
21. §

(1) Az előirányzat felhasználása a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet alapján
történik.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

16. Építésügyi feladatok (20/1/46)
22. §

(1) Az előirányzat az Étv. 50. §-a alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő
támogatását és finanszírozását biztosítja.
(2) Az előirányzat felhasználása éves feladatterv alapján történik. A feladatterv tervezése során az előirányzat legalább
80%-át közigazgatási feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában közigazgatási feladat különösen
a)
az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági feladat,
b)
az ellenőrzési és építésrendészeti feladat,
c)
a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladat, különösen a szakmagyakorlási tevékenység
engedélyezése és bejelentése, névjegyzék vezetése, továbbképzés szervezése, vállalkozó kivitelezői
tevékenység bejelentése és vállalkozó kivitelezők nyilvántartásának vezetése,
d)
a szakmai kamarák tevékenységének törvényességi felügyelete,
e)
a tervtanácsok feladata,
f)
a településrendezéshez kapcsolódó feladat.
(4) Az előirányzat terhére költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében nyújtható a feladatterv
alapján, előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján, utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.
Az előirányzat felhasználása megbízási, vállalkozási szerződés megkötésével, vagy előirányzat-átcsoportosításra
szóló intézkedéssel történhet.
(5) A miniszter az előirányzatból az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok költségeire – ha
a végrehajtás elmaradása az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és
a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a megelőlegezett költség behajtása nem várható – vissza nem térítendő
költségvetési támogatást nyújthat. Egyéb esetben erre a célra – a támogatási szerződésben a visszafizetésre
vonatkozó határidő meghatározásával – visszatérítendő költségvetési támogatás adható.
(6) Vissza nem térítendő költségvetési támogatás esetén, ha a végrehajtást elrendelő hatóság a munkálatok költségeit
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint a kötelezettől
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utóbb behajtja, az így befolyt összeget kizárólag az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott célokra fordíthatja,
amelynek felhasználását a miniszter ellenőrizheti.

17. Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése (20/1/47)
23. §

(1) Az előirányzat felhasználásának célja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos
Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben
megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló kormányrendelet
szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási és
az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozása.
(2) A költségvetési támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra.
Utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.

18. Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai (20/1/48)
24. §

(1) Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését,
térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység
biztosítását szolgálja. Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú
beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósíthatók meg.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

19. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20/1/50)
25. §

(1) Az előirányzat felhasználható
a)
a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és
természeti katasztrófa kárelhárítás esetén a védelmi készültség elrendelése alapján végzett védekezési,
helyreállítási feladataikkal összefüggő többletkiadásokra, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok
elvégzésére,
b)
az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
c)
az a) és b) ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal,
a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint
a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
d)
a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási pályázatok
saját erő költségeire.
(2) Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatási szerződés alapján előfinanszírozás vagy utófinanszírozás
útján kerül felhasználásra. Utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.

20. Vízügyi feladatok támogatása (20/1/51)
26. §

(1) Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási,
fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli
időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható
a vízgazdálkodási társulatok európai uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is.
(2) Az előirányzatból a vízgazdálkodási társulatok, természetes és jogi személyek támogathatóak.
(3) A költségvetési támogatás nyújtása pályázat vagy egyedi támogatás formájában történhet. A költségvetési
támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Utófinanszírozás esetén
előleg nyújtása lehetséges.

21. Szociális Családiház-építési Program támogatása (20/1/52)
27. §

(1) Az előirányzat célja a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési
beruházás költségeinek biztosítása.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.
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22. Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése (20/1/53)
28. §

(1) Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítésének támogatása.
(2) Az előirányzat-maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul
meg.

23. Technikai azonosító maradvány rendezéséhez (20/1/54)
29. §		
Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

24. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása (20/2/1/1)
30. §

(1) Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban
résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító
Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására, az 1956-os eseményekkel
foglalkozó kéziratok kiadásának, a helyi szinten megvalósuló köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, emléktáblák)
és 1956-os emlékhelyek felújításának finanszírozására, a volt politikai elítéltek részére történő szociális segélyek,
temetési segélyek folyósítására, továbbá a feladathoz kapcsolódó arányos működési költségek finanszírozására.
(2) A költségvetési támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra.
Utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.

25. Országos Polgárőr Szövetség (20/2/2/3)
31. §

(1) Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos
működési költségeire használható fel.
(2) A költségvetési támogatás előfinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Az előirányzat felhasználása
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott,
a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

26. Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása (20/2/2/5)
32. §

(1) Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó költségvetési támogatás
forrásául szolgál. Az előirányzat
a)
az önkéntes tűzoltó egyesületek feladataihoz kapcsolódó arányos működési költségek finanszírozására,
b)
az önkéntes tűzoltók oktatására,
c)
a technikai ellátás javításának támogatására
használható fel.
(2) A költségvetési támogatás az önkéntes tűzoltó-egyesületek, mint kedvezményezettek részére előfinanszírozás vagy
utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Utófinanszírozás esetén előleg adása lehetséges.
(3) Az előirányzat előirányzat-átcsoportosítással, az előirányzat-átcsoportosítás tekintetében kedvezményezett
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (a továbbiakban: BM OKF) részére kerül átadásra.

27. Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (20/2/2/11)
33. §

(1) Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport, a művészet és
rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények támogatása.
(2) Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és
közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos
végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott
feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.
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(3) Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 22,5 millió forint összegig
használható fel. A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában,
a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett
rendezvények megvalósítására fordítható.
(4) Az előirányzat a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja
a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és
az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának
elősegítése.
(5) Az előirányzat a Települési Önkormányzat Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar
Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége és a Megyei Jogú
Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás
célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése.
(6) Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió
forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és
balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és
korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.
(7) Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség alapító okiratában meghatározott feladatok
megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken
történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való
tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
(8) Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési
támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának
elősegítése.
(9) Az (1)–(8) bekezdés alapján nyújtott költségvetési támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül
rendelkezésre bocsátásra. Utófinanszírozás esetén előleg nyújtása lehetséges.

28. Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása (20/2/4)
34. §

(1) Az előirányzat az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakszervezetének 2010. évben nyújtott
támogatásból fel nem használt, 2012. évben visszautalt összeg kezelésére szolgál.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

29. Közbiztonsági beruházások (20/3/4)
35. §

(1) Az előirányzat felhasználása a minisztérium beruházási terve szerint történik, melybe az igazgatási, a rendőrségi,
a büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, a bevándorlási, a nemzetbiztonsági, az oktatási és egyéb beruházások
a belügyminiszter által irányított szervek igénybejelentései alapján kerülnek beépítésre.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

30. Közösségi programok (20/8)
36. §

(1) Az előirányzat célja
a)
az Európai Migrációs Hálózat 2011. évi programjához szükséges önrész biztosítása,
b)
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv vagy nemzetközi szervezet által önállóan vagy
együttesen megvalósított és az Európai Unió által társfinanszírozott projekt (EK-tematikus és egyéb uniós
programok) uniós forrásból nem finanszírozható tételek fedezetének, saját forrásának biztosítása.
(2) Az előirányzat-maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul
meg.
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31. Európai Menekültügyi Alap (EMA) (20/9/1)
37. §

(1) Az Európai Menekültügyi Alap (a továbbiakban: EMA) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános
program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi
határozatban foglaltak szerint használható fel.
(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási
programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi
irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

32. Integrációs Alap (20/9/2)
38. §

(1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra
a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i
2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő
Integrációs Alap a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli
állampolgárok tartózkodási feltételeinek teljesítéséhez, és az európai társadalmakba való beilleszkedésük
megkönnyítését szolgáló tevékenységhez használható fel.
(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási
programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi
irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendelet alapján történik.

33. Visszatérési Alap (20/9/3)
39. §

(1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra
az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi
határozattal 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap
felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok
minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös
intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával,
figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.
(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási
programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi
irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

34. Külső Határok Alap (20/9/4)
40. §

(1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső
Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által
létrehozott Alap
a)
a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,
b)
a külső határok egységes határellenőrzési rendszerének kialakítása,
a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,
c)
d)
a releváns közösségi jogi aktusok egységes alkalmazására irányuló tevékenység,
e)
a konzuli szolgálatok menedzsmentje fejlesztésére irányuló tevékenységek
finanszírozására használható fel.
(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási
programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi
irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.
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35. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek (20/9/5)
41. §

(1) Az előirányzat a 31–34. alcímben meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti,
értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást
erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.
(2) Az előirányzat a BM Igazgatás számára átadásra kerül.

36. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék (20/9/6)
42. §

(1) Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 31–34. alcímben meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó
visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek.
(2) Az előirányzat felhasználása közvetlenül történik, az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.

37. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása (20/10)
43. §

(1) Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek
fedezetének a biztosítása az átvállalt feladattal arányban.
(2) Az előirányzat felhasználása a központi költségvetési törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra,
valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.

38. Duna Művész Együttesek támogatása (20/11)
44. §

(1) Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium és a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális közhasznú
feladatok finanszírozására.
(2) A kedvezményezett a költségvetési támogatást a kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint ennek
végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások finanszírozására használhatja fel.
(3) A támogatás előfinanszírozás vagy utófinanszírozás útján kerül rendelkezésre bocsátásra. Utófinanszírozás esetén
előleg nyújtása lehetséges.

39. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (20/12)
45. §

(1) Az előirányzat célja szerint a Magyarország 2012. év központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
27. § (11) bekezdése szerint kerül felhasználásra.
(2) Az előirányzat-maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

40. „Segítsünk az árvízkárosultakon!” (20/14)
46. §

(1) Az előirányzatra befolyt összegek felhasználására rendkívüli katasztrófahelyzetek során kerülhet sor.
A felhasználásról a miniszter a BM OKF főigazgatójának javaslata alapján dönt.
(2) A minisztérium elkülönített nyilvántartást vezet az állampolgárok, gazdasági társaságok adományairól.
(3) Az előirányzat-maradvány felhasználása az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása tekintetében
a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

41. Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése (20/15)
47. §

(1) Az előirányzat célja a terhelt mozgását nyomon követő rendszer bevezetési és üzemeltetési kiadásainak
finanszírozása.
(2) Az előirányzat átcsoportosításra kerül a Rendőrség cím javára.
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42. Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése (20/16)
48. §

(1) Az előirányzat célja a fogvatartottak elhelyezési lehetőségének bővítését biztosító 500 fős büntetés-végrehajtási
objektum működtetési kiadásainak biztosítása.
(2) Az előirányzat átcsoportosításra kerül a Büntetés-végrehajtás cím javára.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
49. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
50. §		
Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A vidékfejlesztési miniszter 31/2013. (V. 2.) VM rendelete
az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek
módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
a 3. és 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket
rendelem el:

1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló
105/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosítása
1. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
[a továbbiakban: 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele érdekében a működési program módosítása iránti kérelmet,
valamint bejelentést az R. 15. § (5) vagy (7) bekezdésének megfelelően kell a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
benyújtani. A kérelemmel együtt kell benyújtani a 2. mellékletben szereplő, kitöltött táblázatot.”
(2) A 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kiegészítő nemzeti támogatás felhasználását a működési program kapcsán 2013-ban felmerült kiadásokkal
kell igazolni. A tanácsi rendelet 103d., valamint 103e. cikke alapján járó támogatási arányoknak a bizottsági rendelet
69. cikke szerinti kérelem egészét tekintve kell teljesülniük.”

2. §		
A 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében a „zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendeletben” szövegrész helyébe a „zöldség-gyümölcs termelői
csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendeletben”,
b)
2. §-ában a „2012. évi” szövegrész helyébe a „2013. évi”,
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c)
5. § (5) bekezdésében a „2012. évi” szövegrész helyébe a „2013. évi”,
d)
2. melléklet „A” oszlopában a „2012. év” szövegrész helyébe a „2013. év”
szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet 5. melléklete.

2. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós
gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet módosítása
4. §		
Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott,
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló
33/2012. (IV. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság tárgyévre jutó egységnyi támogatási összege a közös agrárpolitika
keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról,
az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet XII. mellékletében Magyarország számára
megállapított elkülönített bogyós gyümölcsök támogatására kifizethető összeg és a tárgyévben bogyós gyümölcs
támogatási jogosultsággal rendelkező, elkülönített bogyós gyümölcs támogatást igénylő, tárgyévi SAPS jogosultsággal
rendelkező mezőgazdasági termelők bogyós gyümölcs támogatási jogosultság mértéke összegének hányadosa.
Az egységnyi támogatás összege két tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra.”
5. §

(1) A 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság átruházására vagy ideiglenes átengedésére irányuló szerződés
alapján a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság nyilvántartásban történő átvezetésének évében a bogyós
gyümölcs támogatási jogosultság további átruházására vagy ideiglenes átengedésére csak teljes gazdasággal
együtt kerülhet sor.”
(2) A 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet 6. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban
történő átvezetése iránti, (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó közokirat vagy
a teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, illetve a (7) bekezdés szerinti
kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást igazoló hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány másolatát.
(9) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban
történő átvezetése iránti, (1) és (7) bekezdés szerinti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján
közleményben közzétett nyomtatványon lehet visszavonni.”

3. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása
6. §

(1) Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.)
VM rendelet] 1. § 4–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„4. köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési
törvény) 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési
törvény szerinti tagintézménye;
5. tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység;
6. tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam;”
(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„11. fenntartó: a köznevelési törvény, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.)
Korm. rendelet szerinti, az iskolagyümölcs-programban – e rendelet szerint – kedvezményezett általános iskolai
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult
természetes vagy jogi személy.”
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7. §

(1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti
általános iskola 1–6. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben
felsorolt termékekkel az ott meghatározott adagban történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem
térítendő támogatás.”
(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultja a kedvezményezett
tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartója.”

8. §

(1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő,
valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely
rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történő
részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).
(2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező
a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői
szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,
b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben benyújtott egységes területalapú
támogatás iránti kérelme alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség
termesztésére támogatást kapott, vagy
c) hatályos cégkivonata alapján tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.”
(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített
és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év január 1-jétől május 31. napjáig nyújthatja be az MVH
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott
címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.”

Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. §		
„4. § (1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több
fenntartóval köthet köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt, a következő tanévtől kezdődően legfeljebb
három tanévre szóló megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő
kiszállítására.
(2) A fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet
megállapodást. A fenntartó eltérő köznevelési intézmények vonatkozásában más-más kérelmezővel is köthet
megállapodást.
(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a köznevelési intézménybe a megállapodás
megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás
megkötésekor tartó tanévben az 1–5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma
(a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(4) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó
összes jóváhagyott megállapodását együttesen, a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan
tartalommal és kizárólag egy alkalommal átruházhatja tanév közben a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott
kérelmezőre. Az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az átruházásról szóló háromoldalú
megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző 30. napon kell
az MVH által közzétett közleménynek megfelelően az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatóságához benyújtani.
(5) A fenntartónak a megállapodás megkötése szempontjából előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket,
amelyek
a) a lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett biztosítani tudják az átadott termékek termelői és a tanulók
közvetlen kapcsolatát,
b) a kísérő intézkedések kiválasztása során a tanulók szemléletformálását leginkább elősegítő intézkedések
végrehajtására tesznek javaslatot, és
c) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához szükséges előfinanszírozás
vonatkozásában megfelelő garanciákat tudnak biztosítani.
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(6) A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket módosítani lehet úgy,
hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke
az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia
kell a feleknek a 4. mellékletben szereplő megállapodás minta szerinti azonosító adatait, valamint a megállapodás
minta 5. pontját. A megállapodás módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet legkésőbb a teljesítési időszak
kezdetét megelőző 30. napon kell az MVH által közzétett közleménynek megfelelően az MVH Piaci Támogatások
és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait
tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.”
10. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, e rendeletben,
valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes
vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat öt évig
megőrizni.”
11. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó, mint szerződő felek között létrejött,
a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:
1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója;
2. a fenntartó neve, székhelye, adószáma, valamint a megállapodás alapján iskolagyümölccsel ellátott köznevelési
intézmény neve, székhelye, OM azonosító száma;
3. a szerződés időtartama, a teljesítés helyszíne vagy helyszínei, megjelölve az érintett köznevelési intézmény
tagintézményeit;
4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban
meghatározott mennyisége;
6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített
adatokat tartalmazza;
7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amely
az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, és amelyről a kérelmező teljesítési
időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját
is tartalmazó számlát, vagy gyűjtőszámlát állít ki;
8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
9. a magas minőségű termékek mennyisége (pl. integrált termesztésből származó termék, ökológiai termesztésből
származó termék mennyisége);
10. a támogatott termék kiosztásának ideje;
11. a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedések közül tanévenként legalább kettő alkalmazott kísérő
intézkedés meghatározása és azok tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedésekkel érintett
tanulók száma, és annak rögzítése, hogy a fenntartó, a kérelmező vagy mindkettő közösen felelős-e a kísérő
intézkedés megvalósításáért;
12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során az 5. §, a 6. §, a 10 §. és a 11. §-ban foglaltak
szerint járnak el;
13. a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási
feltételeket teljesíti;
14. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a 16. §
(2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;
15. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény
a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító
tárolási körülményeket a teljesítés helyszínén vagy helyszínein biztosítja;
16. a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a tanulóknál
fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;
17. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba
és az MVH által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;
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18. a kérelmező és a fenntartó képviseletére, költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében
felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.
(2) A 3. melléklet 3. pontja szerinti kísérő intézkedés kizárólag a fenntartó felelősségével, a 3. melléklet 6. pontja
szerinti kísérő intézkedés pedig kizárólag a kérelmező és a fenntartó közös felelősségével alkalmazható.”
12. §

(1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4–6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó
megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített
és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év június 1. és június 30. között postai úton kell
benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek
a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott
elektronikus levélcímre.”
(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését
minden év augusztus 31-éig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás
jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése
szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá
a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott
termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.
(6) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a köznevelési intézményekbe szállítható termékek és
termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.
(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján az egyes teljesítési időszakokban
termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban köznevelési intézményenként és
termékenként jóváhagyott mennyiség 10%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése
és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.”

13. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti]
„b) amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött és
az MVH által jóváhagyott, 4–6. § szerinti megállapodással.”
14. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 11. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak
heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek
adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben
a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése
szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.
(4) A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési
intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.
(5) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy
a termék minősége nem felel meg a 9–10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni
és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító
köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi
kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez
a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
(6) A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől
eltérő időpontban gondoskodni.”
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15. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra
szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatait, amelyeken a kiszállított adagok mennyisége
darabszámban van feltüntetve,
b) a gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH
honlapján megadott elektronikus levélcímre, továbbá
c) a tanév utolsó teljesítési időszakára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor a megvalósított kísérő
intézkedések dokumentációját, amelyben a résztvevő tanulók száma, a felhasznált források eredete és nagysága,
a megvalósítás időpontja, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre.”
16. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15. § és 16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9–10. §-ban előírtaknak
megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely
tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére
a kérelmező a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy
hétre és egy főre számított mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet.
(2) Az MVH a támogatást figyelemmel a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb
arányára, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében
meghatározott forrásból folyósítja.
16. § (1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező azon köznevelési intézmények részére, amelyekre vonatkozóan
az MVH által jóváhagyott megállapodást kötött, a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági
rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a szállítások kezdetét követő
tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a kérelmezőtől az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat
a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő
tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.
(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (ii) és (iii) alpontjában meghatározott figyelemmel kísérési
és értékelési, valamint kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében
meghatározott, valamint az ahhoz kapcsolódóan a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás
legkisebb arányának megfelelő, a Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre álló összeg a 12. § szerinti
forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.”
17. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az MVH a június 30. után benyújtott – a 4–6. §-ban foglaltaknak megfelelő – megállapodás, továbbá
a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások
alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes
napja után 10%-kal csökkenti.
(2) Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év vonatkozásában – ugyanazon év
benyújtási időszakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor az MVH a fenntartó által –
a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – a 7. § (1) bekezdésben meghatározott benyújtási időszak végét
megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött
megállapodások esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban érkeztetett jóváhagyási kérelemben
szereplő megállapodást kell figyelembe venni.”
18. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött,
a 4–6. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi
úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen
felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított
meg, valamint a 11. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le. Az MVH a helyszíni
ellenőrzés során a 4. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat,
valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e rendeletben és
a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.”
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19. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésében,
valamint a megállapodás 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó
kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott támogatott termékek e rendelet alapján
kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(2) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása
azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor
fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke
a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(3) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 11. §
(3) és (4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott
támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § szerinti megállapodásban
a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt kötelezettségének, akkor az érintett köznevelési intézményben kiosztott
támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minősül.”
20. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § E rendeletnek az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet)
módosított 1. §-át, 2. § (1) és (3) bekezdését, 3. § (1), (2), és (5) bekezdését, 4. §-át, 5. § (2) bekezdését, 6. § (1) és
(2) bekezdését, 7. § (1), (5), (6), és (7) bekezdését, 8. § b) pontját, 11. § (3)–(6) bekezdését, 14. § (2) bekezdését, 15. és
16. §-át, 17. § (1) és (2) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, valamint a 19. §-át a 2012/2013. tanévre vonatkozóan nem
kell alkalmazni.”
21. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

22. §		
Hatályát veszti az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (5) bekezdése.

4. A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet
módosítása
23. §		
A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban:
141/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti időszakok esetében a szerződés benyújtási határideje 2013. május 31.”
24. §		
A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 6–8. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási
mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 4. melléklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év
végén elfoglalt pozíció, valamint a 2010–2011. évi önhibáján kívüli hátrányos helyzet figyelembevételével történik.”
25. §		
A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívül más településen működő intézményegység esetén
a 6–8. melléklet szerinti besorolás alapját – a 10. § (1)–(3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az a település képezi,
ahol a tagintézmény működik.”
26. §		
A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó
rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított
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8. § (1) bekezdését, 9. § (3) bekezdését, valamint a módosító rendelettel megállapított 10. § (5) bekezdését
a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
27. §		
A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosítása
28. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes
eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. jogszerű földhasználó:
a) a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti földhasználati nyilvántartásba
(a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) – amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási
jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-i dátum szerinti
állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél,
b) az az ügyfél, aki az adott földterület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból
nem került bejegyzésre és – amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó
jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-én fennálló földhasználati jogosultságát
igazoló egyéb okirattal rendelkezik,
c) a közös tulajdonban álló földrészletek vonatkozásában az az ügyfél, aki az adott földterület vonatkozásában
a földhasználati nyilvántartásba nem került bejegyzésre, de a használati megosztásra vonatkozó megállapodás vagy
földhasználati rendre irányuló döntés hiányában – amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási
jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév június 9-én fennálló
földhasználati jogosultságát igazoló, a földhasználat időtartamát, a használt terület azonosító adatait és nagyságát
tartalmazó egyéb okirattal rendelkezik, vagy
d) a családi gazdálkodó, akkor is, ha a földhasználati nyilvántartásba – amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti,
az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a tárgyév
június 9-i dátum szerinti állapotnak megfelelően a családi gazdálkodó által támogatás alapjául szolgáló területként
az egységes kérelemben bejelentett területekre vagy azok egy részére vonatkozóan földhasználóként a gazdálkodó
család tagja került bejegyzésre a családi gazdaságba bevont területek vonatkozásában, és arra a 2. §-ban
felsorolt támogatások esetében a gazdálkodó család tagja támogatási kérelmet nem nyújtott be;”

5. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. alcím e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez
„2. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A kérelmező típusának a 3. § (2) bekezdése szerinti megjelölése.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy
4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott
terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek
vonatkozásában a támogatást igényli;
4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4–6. § szerinti megállapodásban
foglaltaknak megfelelően szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely
a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást
visszafizeti;
4.3. vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg
közötti különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy
súlyos gondatlanság gyanúja esetén az MVH büntetőeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult
nyomozóhatóságoknál;
4.4. vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére
bocsátja;
4.5. kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások
végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmények nevét, OM azonosítóját
és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;
4.6. aláveti magát az MVH által végzett ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára, valamint
a nyilvántartások adatait alátámasztó dokumentumok vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.
5. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.”

2. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez
„3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedések
1. Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Minimális kötelező tartalom:
1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
1.2. Tájékoztatók az iskolagyümölcs-programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek,
1.2.1.
Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,
Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája,
1.2.2.
a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag,
kiosztási gyakoriság stb.,
Tanulóknak: az iskolagyümölcs-program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és
1.2.3.
formában;
1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban
betöltött szerepéről a tanulók részére kötelező jelleggel, a szülők tanárok részére opcionálisan;
1.4. Oktatási segédanyagok: a zöldség- és gyümölcsfajok bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermesztés
bemutatása, a tárolás, csomagolás bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermőtájak bemutatása;
1.5. A szállítóval által megállapodás alapján ellátott köznevelési intézmények felsorolása;
1.6. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél és az elérhetőségeik.
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2. Zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett
tanulmányutak.
Minimális követelmény: az adott iskolában valamennyi az iskolagyümölcs-programban résztvevő tanuló
részére biztosítani. A tanulók legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél. A tanulók ismerjék meg
a gyümölcsültetvényt, a szüretet, a postharvest munkákat vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és
a postharvest munkáit.
3. Oktatási anyag, oktatási segédlet készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat
érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében. Az oktatási anyag évfolyamonként,
félévenként legalább két foglalkozás megtartását tegye lehetővé. A foglalkozások során az Európai Unió
társfinanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcs-programra fel kell hívni a tanulók figyelmét.
4. A gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatása valamennyi az iskolagyümölcs-programban részt vevő
tanuló részére tanévenként legalább három foglalkozási alkalommal.
5. A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny,
pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.).
Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevő összes tanuló részére nyitva álljon, az adott jutalom
tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerűsítő feliratot, ábrát.
6. Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és
zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben:
1. táblázat
Gyümölcs
A

B

Termék

Adag/fő

1.

Körte

1/4 vagy 1/6 db

2.

Meggy

3 dkg

3.

Cseresznye

3 dkg

4.

Kajszi

2 db

5.

Őszibarack

1/4 vagy 1/6 db

6.

Nektarin

1/4 vagy 1/6 db

7.

Szilva

2 db

8.

Piros ribiszke

3 dkg

9.

Fekete ribiszke

3 dkg

10.

Málna

3 dkg

11.

Szeder

3 dkg

12.

Földieper

3 dkg

13.

Csemegeszőlő

3 dkg

14.

Sárgadinnye

1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő

15.

Görögdinnye

1 db (min. 3 kg)/30 fő

16.

Dió héj nélkül

3 dkg

17.

Mandula héj nélkül

3 dkg

2. táblázat
Zöldség
A

B

Termék

Adag/fő

1.

Sárgarépa

3 dkg

2.

Zeller

3 dkg

3.

Hónapos retek

3 db

4.

Cékla

3 dkg
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5.

Uborka

6.

Paradicsom

7.

Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

3 dkg
1/2 vagy 1/4 db
Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

8.

Fejes saláta

9.

Karfiol

1 fej/ 20 fő
3 dkg

10.

Brokkoli

3 dkg

11.

Karalábé

1 db/8 fő

12.
Zöldborsó
3 dkg (szemes)
A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében
támogatott termékként kiosztásra kerül.”

3. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez
„4. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás-minta
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a ................................................................................................................................................................................
székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
ügyfél-azonosító: ....................................................................................................................................................................................................
képviseli: ..................................................................................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),
másrészről a .............................................................................................................................................................................................................
székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
képviseli: ................................................................................................................................................ (a továbbiakban mint fenntartó),
között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vonatkozásában:
neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
székhelye: ..................................................................................................................................................................................................................
OM azonosító száma:
képviseli: ....................................................................................................................................................... (a továbbiakban mint átvevő)
az alábbi feltételek mellett:
1. A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a 20…/20… (-20…/20…) tanév(ek)ben a mezőgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/
EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott
iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére,
a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és az 1–6. osztályos tanulói részére kiosztja.
2. A szállítandó termék
A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM
rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.
A szállítandó termék származási helye:
 Magyarország;
 EU.
Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésből származó termék aránya: %
Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: %
Bio termék aránya: %

50996

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 72. szám

3. A teljesítés helyszíne, helyszínei
A köznevelési intézmény székhelye:
 ............................................... (helység) ....................................................................................... (út/utca/tér) ........ (házszám)
A tagintézmény neve:
 ............................................... (helység) ....................................................................................... (út/utca/tér) ........ (házszám)
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése
A jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:
a)
első teljesítési időszak,
b)
második teljesítési időszak,
c)
harmadik teljesítési időszak,
d)
negyedik teljesítési időszak
A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): .................................... alkalom/hét.
5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti mennyisége
Az 1–6. osztályos tanulók száma: ................................ tanuló (B)
A 4. a) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ........................ hét (C)
A tanulónként kiosztásra kerülő termék
A szállítandó termék megnevezése

mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

A 4. b) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ................ hét (C)
A tanulónként kiosztásra kerülő termék
A szállítandó termék megnevezése

mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

A 4. c) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ............... hét (C)
A tanulónként kiosztásra kerülő termék
A szállítandó termék megnevezése

mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

A 4. d) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ............... hét (C)
A tanulónként kiosztásra kerülő termék
A szállítandó termék megnevezése

mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)
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6. A termék kiosztásának időpontja:
 első tanóra előtt;
 tanórán;
 tanórák közti szünetben;
 tízórai szünetben;
 napköziben;
 egyéb: .....................................................
7. Számlázás
A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére havonta vagy szállítási időszakonként egy, az átadott termék
adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az átvevő nevét, címét és OM azonosítóját, valamint
az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó
 határozott időre szóló elszámolásról szóló számlát vagy
 gyűjtőszámlát állít ki.
A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.
A Kormány által rendeletben a köznevelési intézmények fenntartására kijelölt szerv által kötött szerződések
esetében a számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.
8. Számviteli elszámolás a fenntartónál
a)
A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b)
A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba)
költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb)
költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc)
Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tőkeváltozás.
9. Kísérő intézkedések
A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt az iskolagyümölcs-program
végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések
megvalósításáért felelős szerződő fél:
 szállító;
 fenntartó;
 közösen.
A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:
 Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
 Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.
 Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő
ismeretek fejlesztése érdekében.
 A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek oktatása.
 A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett
verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás
doboz, sportszer stb.).
 Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és
zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet
6. pontja szerinti mennyiségben.
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A kísérő intézkedések tervezett költsége: ................................................. Ft
A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
 helyi;
 régiós;
 országos.
A kísérő intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fő
10. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1.
az 1–6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2.
a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3.
a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása
során azokat figyelembe venni;
4.
a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító
tárolási körülményeket biztosítani;
5.
selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás
alatt romlottak meg;
6.
a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón
keresztül az MVH-t értesíteni;
7.
az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál
elhelyezni.
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett
támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.
A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot
a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával
egyező számban átadja.
11. Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt
jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként
külön határozatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak
szerint járnak el.
Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelyből .................. példány a szállítót, ................ példány
a fenntartót, ................ példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
......................................................, 201..... 
.............................................
szállító

.............................................
fenntartó”

4. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez
„5. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A fenntartóval kötött megállapodások száma darabban
3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
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5. Csatolt dokumentumok,
5.1. A fenntartókkal kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.
6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.”

5. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez
A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. melléklete a következő sorokkal egészül ki:
2070

0226082

Cserdi

2071

1905634

Káptalantóti

2072

0833695

Kisfalud

2073

1533224

Márokpapi

2074

814438

Répceszemere

2075

1215325

Szátok

2076

1508998

Túrricse
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 209/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére dr. Rédei Annát 2013. november 19-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-1/2013.

A köztársasági elnök 210/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bejczi Arnoldot
2013. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-2/2013.

A köztársasági elnök 211/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Donkóné dr. Peterdi
Csillát 2013. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-3/2013.
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A köztársasági elnök 212/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Karászi Gábort
2013. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-4/2013.

A köztársasági elnök 213/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kocsi Balázst
2013. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-5/2013.

A köztársasági elnök 214/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Bélát
2013. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-6/2013.
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A köztársasági elnök 215/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Barsi Ildikót
2013. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-7/2013.

A köztársasági elnök 216/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bartókné
dr. Kerekes Krisztinát 2013. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-8/2013.

A köztársasági elnök 217/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Juhászné dr. Bartha
Ildikót 2013. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-9/2013.
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A köztársasági elnök 218/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Maár Zsuzsannát
2013. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-10/2013.

A köztársasági elnök 219/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rakos Esztert
2013. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-11/2013.

A köztársasági elnök 220/2013. (V. 2.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Lászlót 2013. május 1. napjától
2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2013. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01989-12/2013.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

