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Kormányrendeletek

A Kormány 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
A Kormány
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. és a 6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §
(1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/B. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az anyakönyvezést
a)
polgármester és jegyző anyakönyvi szakvizsgával vagy a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
kormányrendeletben az anyakönyvvezetői munkakörre meghatározott képesítéssel,
b)
az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv és az anyakönyvi ügyekért
felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője, valamint a polgármesteri hivatal és
a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
kormányrendeletben meghatározott képesítéssel
láthatja el.
2. §		
Ez a kormányrendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
3. §		
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH]
„g) anyakönyvi ügycsoportja tekintetében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter”
(gyakorolja.)
4. §		
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti központi nyilvántartó szerv kijelölése
5/A. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti központi nyilvántartó szervként a Kormány
a KEKKH-t jelöli ki.”
5. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész
1. pontjában az „anyakönyvvezetői vizsga” szövegrészek helyébe az „anyakönyvi szakvizsga” szöveg lép.
6. §

(1) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
(2) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

3886

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

7. §		
Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja és 16/A. §-a.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet I. rész 1. pontja
a következő szövegrésszel egészül ki:
„Kiemelt munkakör
Anyakönyvi igazgatási feladatok
Az I. besorolási osztályban:
főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és anyakönyvi
szakvizsga.”

2. melléklet a 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő
103a. ponttal egészül ki:
„103a. Anyakönyvi szakfelügyeleti és koordinációs feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; jogász szakképzettség vagy közigazgatási, rendészeti, illetve
katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.”
2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 103. pontjában
hatályát veszti az „és anyakönyvi” és a „vagy anyakönyvi szakvizsga” szövegrész.

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyonra, az állami vagyonnal kapcsolatos eljárásokra,
jogügyletekre, jogviszonyokra, valamint az azokban részt vevő személyekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó polgári jogi jogviszonyokra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv előírásai irányadók.”
(2) A Rendelet 1. § (7) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„b) vagyonkezelő: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) vagyonkezelőként
meghatározott azon személy, amellyel az állami vagyon vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt.), valamint annak jogelődje, vagy az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója vagyonkezelési
szerződést kötött, továbbá akit törvény vagyonkezelőnek kijelöl;
c) a tulajdonosi jogok gyakorlója: a Vtv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek;”
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(3) A Rendelet 1. § (7) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„i) személy: a természetes személy, a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet;”
(4) A Rendelet 1. § (7) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„k) elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás: a vagyonkezelő számára jutatott közvetlen vagy közvetett
(államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervtől származó) költségvetési vagy Európai Uniós, illetve más
nemzetközi forrás, ideértve különösen a tulajdonosi joggyakorló által juttatott – tőkeemelésnek vagy támogatásnak
nem minősülő – azon forrásokat is, amelyek kifejezetten valamely állami vagyonelem (eszköz) létrehozása, felújítása
vagy azzal kapcsolatos értéknövelő beruházás érdekében, előfinanszírozási céllal vagy pályázati önrész biztosítása
céljából kerültek folyósításra.”
2. §		
A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a kiíró hozza meg. Az eljárásra egyebekben a 32. §
(2) bekezdés, a 34. § (1) bekezdés, a 37. § (1) bekezdés, a 41. § (1) bekezdés, a 42. § és 43. § rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.”
3. §		
A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Műemlék, továbbá védett kulturális javak vagyonkezelésbe adásához a kultúráért felelős miniszter, jogszabállyal
vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként, védett természeti területként, illetve Natura
2000 területként nyilvántartott ingatlan vagyonkezelésbe adásához a védettség jellege szerint felelős miniszter
előzetes egyetértése szükséges.”
4. §

(1) A Rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal összefüggő terheket viselni, valamint
– az Nvtv. 11. § (15) bekezdésére figyelemmel – a szükséges felújítási munkákat elvégezni, elvégeztetni. Ha
jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, a tulajdonosi joggyakorló előzetes, írásbeli
engedélyét köteles kérni
a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelő a vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenését meghaladó,
annak értékét növelő beruházáshoz, felújításhoz,
b) a központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelő (a továbbiakban: egyéb vagyonkezelő)
a vagyonkezelt eszközön elszámolt, bármely a számvitelről szóló törvény szerinti beruházáshoz, felújításhoz.”
(2) A Rendelet 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A beruházás, felújítás értékét az egyéb vagyonkezelőnek bizonylatokkal – így különösen előzetes tételes
költségvetéssel, számlákkal – kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és
gyakorisággal a tulajdonosi joggyakorlónak be kell számolnia. A tulajdonosi joggyakorló jogosult a beruházás
helyszínén az elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenőrizni. Az elszámolás során a 18. §-ban foglaltakat kell
értelemszerűen alkalmazni.”
(3) A Rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az államháztartás alrendszereibe nem tartozó egyéb vagyonkezelő köteles továbbá:
a) a vagyonkezelésbe vett eszközöket a számviteli törvény előírásai szerint a hosszú lejáratú kötelezettségekkel
szemben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken állományba venni,
b) ha törvény és ez alapján a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, a számviteli politikájában
meghatározott módon terv szerinti – szükség esetén terven felüli – értékcsökkenést elszámolni,
c) a vagyonkezelésbe vett eszközökről, az azokat érintő gazdasági eseményekről az e rendeletben és
a vagyonkezelési szerződésben előírt módon és időben adatokat szolgáltatni,
d) ha törvény és ez alapján a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, a vagyonkezelési szerződésben
meghatározott gyakorisággal az értékcsökkenés visszapótlásával kapcsolatos elszámolást elvégezni úgy, hogy
a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek köre után előírt visszapótlási kötelezettségének teljesítése megállapítható
legyen.”
(4) A Rendelet 9. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A tulajdonosi joggyakorló a (12) bekezdés alapján tett bejelentéstől számított 90 napon belül köteles
az ingatlant birtokba venni és az érintett ingatlan tekintetében a vagyonkezelési szerződést megszüntetni.
A tulajdonosi joggyakorló birtokba vételi késedelme esetén a vagyonkezelő az ingatlan őrzésére és állagának
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megóvására a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, valamint jogosult az ingatlan vonatkozásában
az ezt követően felmerült igazolt indokolt költségeit a tulajdonosi joggyakorlótól követelni.
(14) A központi költségvetési szervek a működésükhöz már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti
immateriális jószág, tárgyi eszköz, készlet vagyonkezelői jogának megszüntetését írásban kezdeményezhetik
a tulajdonosi joggyakorlónál. A tulajdonosi joggyakorló a kezdeményezéstől számított 90 napon belül köteles
a vagyonelemeket birtokba venni és az érintett vagyonelemek tekintetében a vagyonkezelési szerződést
megszüntetni.”
5. §		
A Rendelet 11. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az új vagyonkezelő a szerződéses jogutódlásról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a tulajdonosi
joggyakorlót, aki az értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül elkészíti a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződést.
(7) Amennyiben központi költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése során a vagyoni, vagyonkezelői jogok,
kötelezettségek jogutódlásáról jogszabály vagy átalakító, megszüntető okirat rendelkezik (intézményi jogutódlás),
a jogutódlásról az alapítói jogok gyakorlója a jogszabály kihirdetésével, illetve az átalakító, megszüntető okirat
közzétételével egyidejűleg köteles tájékoztatni a tulajdonosi joggyakorlót.”
6. §

(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A vagyonkezelési szerződés megszűnik:)
„e) ha a törvényi kijelölés útján létrejött vagyonkezelői jog a vonatkozó törvényi rendelkezés hatályon kívül
helyezésével megszűnik.”
(2) A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A vagyonkezelési szerződés megszűnése az érintett vagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogot megszünteti.”
(3) A Rendelet 12. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A tulajdonosi joggyakorló köteles a vagyonkezelési szerződés megszűnésétől számított nyolc napon belül
kezdeményezni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál az érintett ingatlanra vonatkozóan
a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését és a művelési ág szükség szerinti megállapítását.
(6b) A vagyonkezelési szerződés megszűnésével a vagyonkezelő által a vagyon használatára, valamint
hasznosítására harmadik személlyel kötött szerződésben a vagyonkezelő helyébe a tulajdonosi joggyakorló lép.”
(4) A Rendelet 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló törvényben kijelölt vagyonkezelő vonatkozásában állapítja meg
a (4) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmények fennállását, megállapításairól haladéktalanul
tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).”

7. §

(1) A Rendelet 13. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MNV Zrt. az (1) bekezdés szerinti állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő,
az azonosítást lehetővé tevő – a Központi Statisztikai Hivatallal egyeztetett – módon, naturáliában (mennyiségben)
és – az Nvtv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is
feltüntetve tartja nyilván.
(3) Az (1) bekezdés szerinti egységes vagyonnyilvántartás érdekében a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti
tulajdonosi joggyakorlók kötelesek adatot szolgáltatni az MNV Zrt. részére a tulajdonosi joggyakorlásuk alatt álló
rábízott vagyonról készített mérlegről, valamint a mérleg soraival megegyező, vagyonelemenkénti tételes adatokról.
A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellenőrzések biztosítása érdekében a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) és
c) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorlók kötelesek az MNV Zrt.-vel együttműködni.
(4) A tulajdonosi joggyakorlók a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési
kötelezettségüknek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint kötelesek eleget
tenni.”
(2) A Rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Vtv. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorlók a tulajdonosi joggyakorlásuk alatt
álló rábízott vagyonukba tartozó állami vagyon december 31-i tárgyévi állományáról a (3) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást évente egyszer, a tárgyévet követő év július 31. napjáig kötelesek teljesíteni az MNV Zrt. részére.”
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(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét az Nvtv. 10. § (1) bekezdése szerinti
vagyonnyilvántartás hiteles vezetése és a tulajdonosi joggyakorlók beszámoló-készítési kötelezettségének
megalapozottsága érdekében az állami vagyon hasznosítására, vagyonkezelésére, vagy haszonélvezeti jog
alapítására kötött szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek teljesítése érdekében az állami
vagyon vagyonkezelője számviteli politikáját és nyilvántartásait köteles – a tulajdonosi joggyakorlóval egyeztetett
módon – úgy kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét.”
(2) A Rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett személy az (1)–(6) bekezdés szerinti kötelezettségének az előírt
határidőre nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló tizenöt napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettség
teljesítésére. E határidő elmulasztása a szerződés szempontjából a 12. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott
lényeges kötelezettségszegésnek minősül.”

9. §		
A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vagyonkezelési szerződés lejárat előtti megszűnésekor a tulajdonosi joggyakorló a vagyonkezelési
szerződésben rögzített módon megtéríti az egyéb vagyonkezelőnek a 17. § (3) bekezdése alapján kimutatott
vagyonkezelői jog még le nem írt összegét és – szükség esetén – a 18. § (3b) bekezdése szerinti követelések
összegét.”
10. §

(1) A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak
szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulajdonosi
joggyakorló rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében a vagyonkezelésre, haszonélvezeti jog alapítására vagy
a vagyon hasznosítására kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét, a felek
jogait, kötelezettségeit a felek a szerződés részének tekintik.”
(2) A Rendelet 20. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az MNV Zrt. stratégiai és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket jóváhagyásra a miniszter elé terjeszt
minden év február 15-ig. Az éves ellenőrzési tapasztalatokról, az azok nyomán tett intézkedésekről az MNV Zrt.
vezérigazgatója a tárgyévet követő év május 31-ig jelentést készít a miniszter részére.
(4) A szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzése során a tulajdonosi joggyakorló az ellenőrzésre feladatés hatáskörrel rendelkező hatóságok közreműködését szükség szerint igénybe veheti, együttműködik továbbá
az érintett vagyontárgy védettsége vagy más jellemzője miatt érintett miniszterrel.”

11. §		
A Rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó lakott állami ingatlan értékesítése esetén.”
12. §

(1) A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami vagyon értékesítésére – ha törvény másként nem rendelkezik – a tulajdonosi joggyakorló vagy a 26. §
(2) bekezdése szerinti vagyon vonatkozásában, az ott meghatározott, a tulajdonosi joggyakorlóval kötött hatályos
megbízási szerződéssel rendelkező személy döntése alapján kerülhet sor.”
(2) A Rendelet 25. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Műemlék, továbbá védett kulturális javak tulajdonjogának átruházásához a kultúráért felelős miniszter,
jogszabállyal vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított régészeti lelőhely, védett természeti területként, illetve
Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának átruházásához a védettség jellege szerint felelős
miniszter előzetes egyetértése szükséges. A felelős miniszter egyetértését a Vtv. 34. § (2) bekezdés a) és b) pontja
alapján lefolytatott versenyeztetési eljárás során annak megkezdését, a Vtv. 34. § (2) bekezdés c) pontja esetében
pedig a szerződés megkötését engedélyező döntés előtt be kell szerezni.
(6) Az értékesítésre vonatkozó döntés megalapozásához független szakértővel el kell végeztetni – a tőzsdén
jegyzett részvény, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szerinti kibocsátási jogosultságok, továbbá a nettó 5 millió forint
egyedi könyv szerinti érték alatti, valamint jogszabályban rögzített árral, értékkel rendelkező vagyonelemek
kivételével – az érintett vagyonelem forgalmi értékbecslését (vagyonértékelését). Az értékesítési eljárás
megindítására vonatkozó döntés a szakvéleményben rögzített érvényességi időn belül hozható meg.”
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13. §		
A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Az állami vagyon értékesítésére irányuló pályázatot a tulajdonosi joggyakorló vagy az általa
az értékesítéssel megbízott személy írja ki (a továbbiakban együtt: kiíró).
(2) A pályáztatást – a 29. §-ban meghatározott kivételektől eltekintve – nyilvános eljárással kell lebonyolítani.
(3) Állami vagyon értékesítésére irányuló pályázatnak minősül az építési beruházásra, árubeszerzésre,
illetve szolgáltatásnyújtás igénybevételére irányuló közbeszerzési és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 182. § (1) bekezdés 12–14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott
kormányrendeletben szabályozott beszerzési eljárás (a továbbiakban együtt: közbeszerzési eljárás) is, amelyben
a megrendelendő beruházás, áru, illetve szolgáltatás ellenértékét részben vagy egészben állami vagyonba tartozó
– a beruházással, árubeszerzéssel, illetve szolgáltatásnyújtással egyébként nem érintett – ingó vagy ingatlan
vagyonelem tulajdonjogának átruházása képezi.
(4) A közbeszerzési eljárás megindítására akkor van lehetőség, ha az érintett állami vagyonelem értékesítéséről
az arra jogosult a döntést meghozta. A közbeszerzési eljárás indítására a tulajdonosi joggyakorló vagy az a szerv
jogosult, amely a 26. § (2) bekezdése szerinti megbízással rendelkezik.
(5) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben rögzíteni kell, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles
megjelölni
a) az építési beruházás (árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás) ellenszolgáltatásának teljes értékét, valamint
b) azt az összeget, amellyel az a) pontban szereplő értéket – az állami vagyonba tartozó vagyonelem
tulajdonjogának átruházása miatt – csökkenti (beszámítási érték).
(6) A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok – a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti bírálati
szempont alapján történő – elbírálása során az ellenszolgáltatás meghatározása az (5) bekezdés a) és b) pontjában
szereplő értékek egyenlegét alapul véve történik. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződésnek biztosítania
kell, hogy az állami vagyonba tartozó vagyonelem tulajdonjoga a nyertes ajánlattevőre csak akkor száll át, ha
a közbeszerzés eredményeként létrejött épület, szállított áru birtokba adása és az épület tulajdonjogának az állam
javára való jogerős bejegyzése, valamint a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése megtörtént.”
14. §

(1) A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyilvános pályázati felhívást a kiíró köteles minden esetben közzétenni hivatalos honlapján, valamint
országosan és a vagyontárgy megtekintésének helyén megjelentetni oly módon, hogy az a lehetséges érdeklődők
minél szélesebb köréhez juthasson el. A nyilvános pályázati felhívást a kiíró mérlegelése alapján napi- vagy
hetilapban, hirdetési lapban, internetes hirdetési adatbázisban vagy hazai és külföldi pénzügyi-gazdasági
szaklapban is megjelentetheti.”
(2) A Rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázat meghirdetési időpontjának a kiíró hivatalos honlapján való közzététel napját kell tekinteni.”

15. §

(1) A Rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A benyújtott ajánlatokat a kiíró által kijelölt Értékelő Bizottság véleményezi, és az elbírálásra vonatkozó
javaslatát indokolással együtt a tulajdonosi joggyakorlónak – vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel
megbízott személyt a tulajdonosi joggyakorló a döntésre is feljogosította, e személynek – döntésre előterjeszti.”
(2) A Rendelet 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az értékelési jegyzőkönyvet az Értékelő Bizottság minden tagja aláírásával hitelesíti, és azt a pályázatok
bontásától, illetve szükség esetén a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő lejártától számított tizenöt napon belül
megküldi a tulajdonosi joggyakorló – vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel megbízott személyt
a tulajdonosi joggyakorló a döntésre is feljogosította, e személy – részére. Az értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni
kell a pályázati felhívást, a részletes dokumentációt, valamint a pályázatok bontásáról készült jegyzőkönyv
és a beérkezett ajánlatok egy-egy eredeti példányát, továbbá az Értékelő Bizottság tagjának esetleges
különvéleményét.”

16. §		
A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázati ajánlatok elbírálásáról az Értékelő Bizottság javaslatának mérlegelésével a tulajdonosi joggyakorló
– vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel megbízott személyt a tulajdonosi joggyakorló a döntésre
is feljogosította, e személy – dönt. Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló,
megalapozott ajánlat mellett kell dönteni. A pályázati felhívásban közölt bírálati szempontokkal ellentétes döntés
nem hozható.”
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(1) A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követő nyolc napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.
Koncessziós pályázathoz kapcsolódóan kiírt értékesítési pályázat esetében a két pályázat eredményét a koncessziós
pályázatot kiíró közli valamennyi ajánlattevővel. A kiíró a pályázat eredményét a 32. § (2) bekezdésében megjelölt
módon közzéteszi.”
(2) A Rendelet 41. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A becsült forgalmi érték és a legjobb érvényes ajánlat ismeretében – az értékesítésre szánt vagyonelem
jellemző tulajdonságaira is tekintettel – a jelentős vagyonvesztés vizsgálata körében értékelendő szempontok:
a) az értékesítésre szánt vagyonelem tárolásának, állagmegőrzésének, értékmegőrzésének, őrzés-védelmének,
működtetésének költségei,
b) az esetleges újabb értékesítési eljárás költségei,
c) az állagromlásból eredő értékcsökkenés,
d) a fennálló piaci keresleti viszonyok.
(6b) Az Értékelő Bizottság a jelentős vagyonvesztés lehetőségére figyelemmel javasolhatja a tulajdonosi joggyakorló
– vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel megbízott személyt a tulajdonosi joggyakorló a döntésre
is feljogosította, e személy – részére a legjobb ajánlat elfogadását és a pályázat eredményessé nyilvánítását.
Az Értékelő Bizottságnak a javaslatát a (6a) bekezdés a)–d) pontja szerinti szempontokra kiterjedő részletes
gazdaságossági számításokkal kell alátámasztania.
(6c) A (6b) bekezdés szerinti javaslatról szóló döntéshez a miniszter előzetes egyetértése szükséges.”

18. §		
A Rendelet 42. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt)
„b) a pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja
vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
c) annak a gazdálkodó szervezetnek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja),
amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa,
tagja,
d) az a)–c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója,”
19. §		
A Rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tulajdonosi joggyakorló vagy az általa az értékesítéssel megbízott személy az árverés időpontjáról és
a kikiáltási árról az árverési hirdetmény megjelenésével egyidejűleg köteles értesíteni az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett
a) haszonélvezeti, használati, földhasználati, telki szolgalmi jog,
b) tartási és életjáradéki jog,
c) elővásárlási jog,
d) vagyonkezelői jog,
e) jelzálogjog
jogosultjait.”
20. §		
A Rendelet 46. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a 44. § (3) bekezdés szerinti, eredménytelennek nyilvánított árverésen legalább három vételi
ajánlatot tettek, úgy az árverés ugyanazon a napon és helyszínen megismételhető (megismételt árverés), ha
e tényről – és a megismételt árverés pontos időpontjáról – az árverés eredménytelenné nyilvánításával egy
időben az árverés lefolytatója tájékoztatja az ajánlattevőket. A (4) bekezdés szerinti kikiáltási árnál alacsonyabb,
de az eredménytelennek nyilvánított árverésen felajánlott legmagasabb vételárat elérő vételi ajánlat esetén is
eredményessé nyilvánítható a megismételt árverés, amennyiben a 41. § (6a) bekezdésében foglalt szempontok
vizsgálatát követően megállapítható, hogy annak elfogadása nem járna jelentős vagyonvesztéssel. A megismételt
árverés során egyebekben az árverés lefolytatására vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak.”
21. §		
A Rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § (1) A versenyeztetés nélküli értékesítés a Vtv. 35. § (2) bekezdése szerinti esetekben alkalmazható kivételes
értékesítési eljárás, amelynek során a tulajdonosi joggyakorló vagy az általa az értékesítéssel megbízott személy
az állami vagyonba tartozó vagyontárgyat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – legalább a becsült

3892

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

forgalmi értéken, a versenyeztetési eljárás mellőzésével kiválasztott személy javára idegeníti el. A forgalmi érték
megállapítására erre jogosult, független szakértőt kell felkérni, és a szakvéleményt az eljárás irataihoz kell csatolni.
(2) A Vtv. 35. § (2) bekezdés m) pontja szerinti vagyonelemek versenyeztetés nélküli értékesítésére – a miniszter
előzetes engedélyével – a becsült forgalmi értéket el nem érő vételi ajánlati ár elfogadásával is sor kerülhet,
amennyiben az ajánlat elfogadása nem jár jelentős vagyonvesztéssel.”
22. §		
A Rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § A Vtv. 28. § (4) és (5) bekezdése és 33. § (2) bekezdése alapján történő értékesítésre e fejezet 24. §
(2) bekezdését, 25. §-át, 26. §-át, 28. § (1) bekezdését, 32. § (1) és (7) bekezdését, 33. § (1), (2) és (4) bekezdését,
valamint 37. §-át nem kell alkalmazni. Ilyen esetben a 44. § (4) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglaltak
során a tulajdonosi joggyakorló helyett az értékesítő központi költségvetési szerv jár el.”
23. §

(1) A Rendelet 50. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Vtv. 36. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést
– az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével – az MNV Zrt.-hez, a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi
joggyakorlóhoz, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. A Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet véleményével, javaslatával együtt
– a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül – megküldi az MNV Zrt.-nek az 51. § (1) bekezdése szerinti
vizsgálat és az 51. § (5)–(7) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása érdekében.
(1a) Ha állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházását a vagyonkezelő központi költségvetési szerv a Vtv.
36. § (2) bekezdés a), b) vagy e) pontja alapján maga kezdeményezi, akkor az ingyenes átruházásra vonatkozó
előterjesztést a vagyonkezelő központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó miniszter – a miniszter
egyetértésével – terjeszti a Kormány elé.”
(2) A Rendelet 50. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges:)
„c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselő-testület (közgyűlés) határozatát, amely az állami vagyon
igényléséről hozott döntést tartalmazza,”

24. §		
A Rendelet 51. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az MNV Zrt. az igényelt „tulajdonba adni javasolt”, illetve „a tulajdonba adás valamely okból nem teljesíthető”
minősítéssel ellátott vagyonelemeket tartalmazó – a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi
joggyakorló kezdeményezése esetén a tulajdonosi joggyakorló javaslatát, a felhasználási célra vonatkozó
véleményét is tartalmazó – előterjesztését negyedévente összesítve, az adott negyedév utolsó napjáig küldi
meg a miniszternek. Az aktuális előterjesztésben azon vagyonelemek szerepeltethetők, amelyekre vonatkozóan
a kérelem – a (6) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – a negyedév utolsó napját legalább hatvan nappal
megelőzően az MNV Zrt.-hez megérkezett. Ezen eljárás alól kivételt képez, ha az ingyenes vagyonátruházásra a Vtv.
36. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. Ebben az esetben az MNV Zrt. az ingyenes vagyonátruházásról szóló
előterjesztését soron kívül küldi meg a miniszternek.”
25. §

(1) A Rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Központi költségvetési szerv az 52. § (1) bekezdésében meghatározott körben – elhelyezési céllal – kizárólag
az MNV Zrt. előzetes egyetértése alapján
a) indíthat ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más eljárást,
b) köthet ingatlanra vonatkozó olyan jogügyletet, amely az állam tulajdonszerzését eredményezi,
c) indíthat ingatlanra vonatkozó használati jogosultság bármely jogcímen történő megszerzésére irányuló eljárást,
d) köthet saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot
eredményező megállapodást.”
(2) A Rendelet 53. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetén a megkötött szerződést meghosszabbítani, vagy ugyanazon
szerződő féllel újabb használati jogosultságra vonatkozó szerződést kötni kizárólag az MNV Zrt. előzetes
egyetértésével lehet.
(4) A központi költségvetési szerv az MNV Zrt. (1) és (3) bekezdés szerinti előzetes egyetértése iránti kérelmét
– amennyiben az előzetesen ismert – az ingatlan vagy ingatlanrész és a jogcím pontos megjelölésével, részletes
indokolással az irányítást vagy felügyeletet gyakorló szerv vezetője útján, annak egyetértésével terjesztheti elő.
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Az MNV Zrt. harminc napon belül dönt a kérelemről, amely határidőbe az esetleges hiánypótlás időtartama nem
számít bele.”
26. §		
A Rendelet
a)
2. § (7) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 14. § (2) bekezdésében az „a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény” szövegrész helyébe az „az Nvtv.” szöveg;
b)
2. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében az „az MNV Zrt.-nek” szövegrész
helyébe az „a tulajdonosi joggyakorlónak” szöveg;
c)
2. § (1) és (4) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 9. § (5) és (12) bekezdésében, 10. § (2) és
(4) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 14. § (3) és (9) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. §
(1), (3), (3b), (3c) és (6) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 23. §-ában, 26. § (1) és (2) bekezdésében,
32. § (1) bekezdésében és (7) bekezdés b) pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében,
44. § (4) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, valamint a Melléklet I. pont 2. alpontjában és II. pont
8. alpontjában az „az MNV Zrt.” szövegrészek helyébe az „a tulajdonosi joggyakorló” szöveg;
d)
2. § (2) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében, valamint 25. § (2) bekezdésében az „az MNV Zrt.-hez”
szövegrész helyébe az „a tulajdonosi joggyakorlóhoz” szöveg;
e)
11. § (2) bekezdésében, 18. § (3b) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés b) pontjában és 40. § (2) bekezdésében
az „az MNV Zrt.-vel” szövegrész helyébe az „a tulajdonosi joggyakorlóval” szöveg;
f)
11. § (2) bekezdésében és 18. § (3c) bekezdésében az „A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény”
szövegrész helyébe az „Az Nvtv.” szöveg;
g)
2. § (3) bekezdésében, 8. § (7) bekezdésében, 14. § (7) és (9) bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdés
e) pontjában az „az MNV Zrt.-t” szövegrészek helyébe az „a tulajdonosi joggyakorlót” szöveg;
h)
9. § (5) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 26. § (3) bekezdésében
az „Az MNV Zrt.” szövegrész helyébe az „A tulajdonosi joggyakorló” szöveg;
i)
18. § (4) bekezdésében az „MNV Zrt.” szövegrészek helyébe a „tulajdonosi joggyakorló” szöveg
lép.
27. §		
Hatályát veszti a Rendelet 1. § (7) bekezdés h) pontja, 6. § (5) bekezdése, 8. § (5) bekezdése, 11. § (3)–(5) bekezdése,
19. § (2) bekezdése, 32. § (3) bekezdése, 51. § (4) bekezdése, valamint 54. § (4) és (6) bekezdése.
28. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól
A Kormány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.)
4. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti befektetési alap befektetéseire terjed ki.
(2) A rendelet Második Részének hatálya a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 8. pont a) alpontja szerinti ÁÉKBV befektetéseire
terjed ki.

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÁÉKBV BEFEKTETÉSEIRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
II. Fejezet
AZ ÁÉKBV befektetési szabályai
1. Megengedett eszközök köre
2. §

(1) Az ÁÉKBV a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel kizárólag az alábbi eszközökbe fektethet:
a)
szabályozott piacra bevezetett vagy forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök,
b)
EGT-állam egyéb rendszeresen működő, elismert, nyilvános, szabályozott piacán forgalmazott átruházható
értékpapírok és pénzpiaci eszközök,
c)
valamely harmadik ország tőzsdéjén hivatalosan jegyzett, vagy annak más, rendszeresen működő, elismert,
nyilvános és szabályozott piacán forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, amennyiben
az adott tőzsde vagy kereskedési platform, mint lehetséges befektetési helyszín szerepel az ÁÉKBV kezelési
szabályzatában,
d)
egy éven belül forgalomba hozott átruházható értékpapírok, feltéve, hogy
da)
a forgalomba hozatali feltételek kötelezettségvállalást tartalmaznak arra, hogy a kibocsátó
kezdeményezi az értékpapírok valamely, az a), b) vagy c) pontban meghatározott szabályozott
piacra illetve kereskedési platformra történő bevezetését, és
db)
a bevezetés a forgalomba hozataltól számított egy éven belül megtörténik,
e)
ÁÉKBV által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok, vagy egyéb kollektív befektetési formák által
nyilvánosan forgalomba hozott nyílt végű értékpapírok, feltéve, hogy:
ea)
az egyéb kollektív befektetési forma jogszabály alapján prudenciális felügyelet hatálya alatt áll, és
ez a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti
Bank (a továbbiakban: Felügyelet) megítélése szerint egyenértékű a közösségi jogszabályokban
megállapított felügyelettel, és a hatóságok közötti megfelelő együttműködés biztosított,
eb)
az egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok tulajdonosainak védelme
egyenértékű az ÁÉKBV befektetési jegyei tulajdonosai számára biztosított védelemmel, beleértve
az eszközök elkülönített módon való kezelésére, a hitelfelvételre, a kölcsönnyújtásra, valamint
az átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök fedezetlen vásárlásaira vonatkozó szabályokat,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

3895

ec)

az egyéb kollektív befektetési forma tevékenységéről félévenként és évenként olyan jelentések
készülnek, amelyek lehetővé teszik az eszközök és források, a bevételek és a ráfordítások, valamint
az elszámolási időszakban végzett tevékenységek felmérését, és
ed)
az ÁÉKBV vagy az egyéb kollektív befektetési forma kezelési szabályzata vagy létesítő okirata
értelmében összességében legfeljebb 10 százalékát lehet befektetni más ÁÉKBV és egyéb kollektív
befektetési formák kollektív befektetési értékpapírjaiba,
f)
hitelintézeteknél elhelyezett, látra szóló vagy felmondható, legfeljebb 12 hónapos lejáratú betétek, feltéve,
hogy a hitelintézet létesítő okirat szerinti székhelye valamely tagállam területén található, vagy amennyiben
a hitelintézet székhelye nem egy tagállam területén található, olyan prudenciális szabályok hatálya alá
tartozik, amelyek a Felügyelet megítélése szerint egyenértékűek a közösségi jogszabályokban megállapított
előírásokkal,
g)
az a), b) és c) pontban említett szabályozott piacon forgalmazott származtatott pénzügyi eszközök, beleértve
az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket, továbbá a tőzsdén kívüli, nem szabványosított
származtatott pénzügyi eszközök (a továbbiakban: OTC származtatott ügyletek), feltéve, hogy
ga)
ezen OTC származtatott ügyletek alapul szolgáló eszközei ezen bekezdés hatálya alá tartozó
eszközök, továbbá olyan pénzügyi indexek, kamatlábak, devizaárfolyamok vagy valuták, amelyekbe
az ÁÉKBV a kezelési szabályzata szerinti befektetési célkitűzései értelmében befektethet,
gb)
ezen OTC származtatott ügyletekben részt vevő üzletfelek prudenciális felügyelet hatálya alatt álló
és a Felügyelet által engedélyezett kategóriákba tartozó intézmények, továbbá
gc)
ezen OTC származtatott ügyletek megbízható és ellenőrizhető napi értékelése biztosított és
az ÁÉKBV kezdeményezésére egy ellentételező ügylettel bármikor tisztességes piaci értéken
eladhatók, felszámolhatók vagy lezárhatók,
h)
szabályozott piacon nem forgalmazott pénzpiaci eszközök, ha maga a forgalomba hozatal vagy a kibocsátó
a befektetők és megtakarítások védelme érdekében szabályozott, és feltéve hogy
ha)
ezeknek a pénzpiaci eszközöknek a kibocsátója vagy garanciavállalója központi, regionális vagy
helyi hatóság, vagy valamely tagállam központi bankja, az Európai Központi Bank, az Európai
Unió vagy az Európai Beruházási Bank, egy harmadik ország, vagy egy szövetségi állam esetében
a szövetséget alkotó tagállamok valamelyike, vagy egy olyan nemzetközi közjogi szerv, amelynek
egy vagy több tagállam is tagja,
hb)
ezeket a pénzpiaci eszközöket olyan vállalkozás bocsátotta ki, amelynek bármelyik értékpapírját
az a), b) vagy c) pontban meghatározott szabályozott piacok valamelyikén forgalmazzák,
hc)
a pénzpiaci eszközök kibocsátója vagy garanciavállalója olyan személy, amely a közösségi
jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek megfelelő felügyelet hatálya alatt áll, vagy amely
a Felügyelet megítélése szerint legalább a közösségi jogszabályokban megállapítottal egyenértékű
prudenciális szabályok hatálya alatt áll és azoknak megfelel, vagy
hd)
a pénzpiaci eszközöket a Felügyelet által felügyelt intézmények bocsátották ki, feltéve, hogy az ilyen
értékpapírokba történő befektetésekre olyan befektető-védelem vonatkozik, amely egyenértékű
a ha), hb) vagy hc) pontokban meghatározott védelemmel, és a kibocsátó induló tőkéje és
tőketartaléka legalább tízmillió euró, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint bemutatja és
közzéteszi éves számviteli beszámolóit, továbbá a kibocsátó kifejezetten a csoport finanszírozásával
foglalkozik olyan vállalkozáscsoporton belül, amelynek egy vagy több tagja tőzsdére bevezetett
gazdasági társaság vagy intézmény, vagy banki likviditási keretből részesülő értékpapírrá alakított
eszközök finanszírozását végzi.
(2) Az ÁÉKBV eszközeinek legfeljebb 10 százalékát fektetheti az (1) bekezdésben nem említett átruházható
értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe; és nem vásárolhat sem nemesfémeket, sem nemesfémeket
megtestesítő okiratokat. Az ÁÉKBV-k rendelkezhetnek járulékos likvid eszközökkel.
3. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti értékpapírnak az ott meghatározottakon túl a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a)
az értékpapírba történő befektetés veszteségessége esetén a veszteség nem haladhatja meg az értékpapírért
kifizetett összeget,
b)
az értékpapír likviditása nem veszélyezteti az ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjainak folyamatos
forgalmazását,
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c)

az értékpapírról megbízható értékelés áll rendelkezésre, ami
ca)
a szabályozott piacra bevezetett értékpapír esetében a naponta pontosan megállapítható piaci árat
vagy a kibocsátótól független értékelési rendszer által rendelkezésre bocsátott pontos, megbízható,
rendszeres árat jelenti,
cb)
a ca) pontban nem említett értékpapír esetében az értékpapír kibocsátójától vagy mértékadó
befektetési elemzésből származó rendszeresen meghatározott értékelést jelenti,
d)
az értékpapírról megfelelő információ áll rendelkezésre, ami
da)
a szabályozott piacra bevezetett értékpapír esetében az értékpapírról vagy a portfólióról – amelynek
az adott értékpapír részét képezi – a szabályozott piac rendelkezésére bocsátott rendszeres, pontos,
átfogó információt jelenti,
db)
a da) pontban nem említett értékpapír esetében az értékpapírról vagy a portfólióról – amelynek
az adott értékpapír részét képezi – az ÁÉKBV-alapkezelő rendelkezésére bocsátott rendszeres és
pontos információt jelenti,
e)
az értékpapír átruházhatóságát a kibocsátó nem korlátozta,
f)
az értékpapír megvásárlása összhangban áll az ÁÉKBV befektetési céljaival és befektetési politikájával,
g)
az értékpapír kockázatát az ÁÉKBV-alapkezelő kockázatkezelésére vonatkozó eljárása kezeli.
(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti értékpapír lehet:
a)
zárt végű kollektív befektetési forma olyan kollektív befektetési értékpapírja,
aa)
amely az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, és
ab)
amelyre a vállalkozásoknál alkalmazott vállalatirányítási mechanizmus vagy azzal egyenértékűnek
minősíthető mechanizmus vonatkozik; valamint
b)
olyan pénzügyi eszköznek minősülő átruházható értékpapír, amely
ba)
az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, és
bb)
olyan eszközzel fedezett vagy olyan eszköz teljesítményéhez kötött, amely az ÁÉKBV irányelv
50. cikk (1) bekezdésének a kibocsátás helye szerinti tagállam jogrendszerébe történő átültetése
során meghatározott eszköztől is eltérhet.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kollektív befektetési forma befektetési alapkezelési tevékenységét olyan
jogalanynak kell végeznie, amely a befektetők védelmét célzó tagállami szabályozás hatálya alá tartozik.
(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés b) pontjában foglalt pénzügyi eszköz származtatott eszközt tartalmaz, arra
az eszközre az ÁÉKBV irányelv 51. cikkének a kibocsátás helye szerinti tagállam jogrendszerébe történő átültetése
során meghatározott tagállami rendelkezések vonatkoznak.
4. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti pénzpiaci eszköz teljesíti a következő feltételek valamelyikét:
a)
kibocsátáskori futamideje legfeljebb 397 nap, vagy
b)
a megvásárlás idejekor hátralévő futamideje legfeljebb 397 nap, vagy
c)
397 naponként legalább egyszer a pénzpiaci feltételekhez igazítják a hozamát, vagy
d)
kockázati profilja (beleértve a hitel- és kamatkockázatot) olyan pénzügyi eszköz kockázatának felel meg,
amelynek kibocsátáskori futamideje legfeljebb 397 nap, vagy a megvásárlás idejekor hátralévő futamideje
legfeljebb 397 nap, vagy 397 naponként legalább egyszer a pénzpiaci feltételekhez igazítják a hozamát.
(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti pénzpiaci eszköz esetén a piaci árat naponta megbízható és ellenőrizhető módon kell
megállapítani. Ez olyan értékelési rendszer segítségével történik, amely
a)
a nettó eszközértéket azon értékkel összhangban határozza meg, amelyen a portfólióban szereplő pénzpiaci
eszközt ki lehet cserélni jól tájékozott, ügyletkötési szándékkal rendelkező független felek közti szokásos
piaci feltételek szerint kötött ügyletben, vagy
b)
piaci adatokon vagy értékelési modelleken alapul, beleértve az amortizált bekerülési értéken alapuló
rendszereket is.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a pénzpiaci eszközzel szabályozott
piacon kereskednek, kivéve, ha az ÁÉKBV-alapkezelő rendelkezésére álló információ alapján a pénzpiaci eszköz piaci
árának naponta megbízható és ellenőrizhető módon való megállapíthatósága kétségbe vonható.
(4) Szabályozott piacon nem forgalmazott pénzpiaci eszköz forgalomba hozatala vagy kibocsátója a befektetők és
megtakarítások védelme érdekében a 2. § (1) bekezdés h) pontja értelmében szabályozottnak minősül, ha:
a)
a pénzpiaci eszköz megfelel a 4. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének,
b)
a pénzpiaci eszköz megfelel a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
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c)

a pénzpiaci eszközről rendelkezésre áll olyan információ, amely alapján az ilyen eszközbe való befektetéshez
kapcsolódó hitelkockázatok értékelhetők, és
d)
a pénzpiaci eszköz szabadon átruházható.
(5) A 2. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában meghatározott pénzpiaci eszköz vagy olyan pénzpiaci eszköz esetében,
amelynek kibocsátója valamely tagállam regionális vagy helyi önkormányzata vagy valamely nemzetközi (közjogi)
intézmény – de amelyre nem vállalt kezességet tagállam vagy tagállam szövetségi állama – a (4) bekezdés c) pontja
szerinti információnak kell tekinteni
a)
a kibocsátással vagy a kibocsátási programmal, valamint a kibocsátónak a pénzpiaci eszköz kibocsátását
megelőző jogi és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információt,
b)
az a) pontban felsorolt információk negyedévenként, valamint rendkívüli események bekövetkezése esetén
frissített változatát,
c)
az a) pontban felsorolt információk – a kibocsátótól független – harmadik fél által történő ellenőrzését,
d)
a kibocsátásról vagy a kibocsátási programról rendelkezésre álló, megbízható statisztikai adatokat.
(6) A 2. § (1) bekezdés h) pont hc) és hd) alpontjaiban meghatározott pénzpiaci eszköz esetében az (4) bekezdés
c) pontja szerinti információnak kell tekinteni
a)
a kibocsátással vagy a kibocsátási programmal, valamint a kibocsátónak a pénzpiaci eszköz kibocsátását
megelőző jogi és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információt,
b)
az a) pontban felsorolt információk negyedévenként, valamint jelentős események bekövetkezése esetén
frissített változatát,
c)
a kibocsátásról vagy a kibocsátási programról rendelkezésre álló, megbízható statisztikai adatokat vagy olyan
adatokat, amelyek a befektetéshez kapcsolódó hitelkockázatok értékelését lehetővé teszik.
(7) A 2. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjában meghatározott – de az (5) bekezdésben nem említett, és nem az Európai
Központi Bank vagy valamely tagállam jegybankja által kibocsátott – pénzpiaci eszköz esetében az (1) bekezdés
c) pontja szerinti információnak kell tekinteni a kibocsátással vagy a kibocsátási programmal, valamint
a kibocsátónak a pénzpiaci eszköz kibocsátását megelőző jogi és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információt.
5. §

(1) A 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott származtatott ügylet az a pénzügyi eszköz, amely megfelel
a következő feltételeknek:
a)
lehetséges a 2. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában foglalt eszköz hitelkockázatának – az eszközhöz
kapcsolódó egyéb kockázatoktól független – átruházása,
b)
nem eredményez a 2. §-ban említett eszközöktől vagy készpénztől eltérő eszközben történő teljesítést vagy
átruházást,
c)
az ÁÉKBV-alapkezelő kockázatkezelésre vonatkozó eljárása kezelni tudja a hitelderivatíva megállapodásban
résztvevő ÁÉKBV és a másik fél közötti információs aszimmetria kockázatának azon esetét, amelynek során
a másik fél nem nyilvános információhoz juthat hozzá olyan cégekkel kapcsolatban, amelyek eszközei
a hitelderivatíva alapjául szolgálnak.
(2) A 2. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti tisztességes piaci ár az az összeg, amiért egy eszköz elcserélhető
vagy egy kötelezettség kiegyenlíthető tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkező független felek közti szokásos piaci
feltételek szerint lebonyolított ügylet keretében.
(3) A 2. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti megbízható és ellenőrizhető napi értékelés olyan – az ügyletben
résztvevő ÁÉKBV által végzett – értékelést jelent, amely a (2) bekezdésben szereplő tisztességes piaci árnak megfelel,
és nem csak az ügyletben résztvevő másik fél piaci árjegyzésén alapul, valamint megfelel a következő feltételeknek:
a)
az értékelés alapja az eszköz aktuális piaci értéke vagy – ha ilyen érték nem áll rendelkezésre – elismert
módszertant alkalmazó árazási modell,
b)
az értékelés ellenőrzését
ba)
megfelelő gyakorisággal és az ÁÉKBV-alapkezelő által ellenőrizhető módon az ügyletben résztvevő
másik féltől független harmadik fél, vagy
bb)
az ÁÉKBV-alapkezelő – eszközkezelő részlegétől független, e célra megfelelő eszközökkel
rendelkező – szervezeti egysége
végzi.

6. §

(1) A 2. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti index valamely összetevőjét érintő ármozgás vagy kereskedelmi
tevékenység nem befolyásolja túlzott mértékben az index alakulását.
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(2) A 2. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti indexnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:
a)
az index releváns módon méri az alapul szolgáló eszközök egy reprezentatív csoportjának teljesítményét,
b)
az indexet rendszeresen felülvizsgálják vagy összetételét kiigazítják annak érdekében, hogy azt a piacot,
amelyre vonatkozik – nyilvánosan hozzáférhető feltételeknek megfelelően – visszatükrözze,
c)
az index alapjául szolgáló eszközök likviditása lehetővé teszi, hogy a felhasználók szükség esetén maguk is
leképezzék az indexet.
(3) A 2. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti index nyilvánosságra hozatalának eleget kell tennie a következő
feltételeknek:
a)
a nyilvánosságra hozatal az árak összegyűjtésének, meghatározásának – beleértve az olyan összetevőkre
vonatkozó árazási eljárásokat is, amelyek esetében nem áll rendelkezésre piaci ár – és az indexérték
közzétételének megbízható eljárásán alapul,
b)
széles körben és megfelelő időben biztosít lényeges információkat olyan kérdésekről, mint az indexszámítás,
a kiegyensúlyozás módszerei, az indexváltozások vagy az időszerű és pontos tájékoztatásban felmerülő
működési nehézségek.
(4) A 7. § (3) bekezdés szerinti származtatott eszközt tartalmazó értékpapír olyan pénzügyi eszköz lehet, amely
megfelel a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és amely olyan összetevőt tartalmaz, amely teljesíti
a következő feltételeket:
a)
ezen összetevő révén azok a pénzáramok (cash-flow), amelyek az alapszerződésként működő értékpapírhoz
egyébként szükségesek lennének, részben vagy egészben módosíthatók egy meghatározott kamatnak,
pénzügyi eszköz árfolyamnak, devizaárfolyamnak, ár- vagy árfolyamindexnek, hitelbesorolásnak,
hitelindexnek vagy más változónak megfelelően, tehát önálló származtatott eszközhöz hasonlóan
változhatnak,
b)
az összetevő gazdasági jellemzői és kockázatai nem függenek össze szorosan az alapszerződés gazdasági
jellemzőivel és kockázataival,
c)
az összetevő jelentősen befolyásolja az értékpapír kockázati profilját és árazását.
(5) Az a pénzpiaci eszköz tekinthető származtatott eszközt tartalmazó pénzpiaci eszköznek, amely megfelel
a 4. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének és a 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott
valamennyi feltételnek, és amely a (4) bekezdés szerinti összetevőt tartalmaz.
(6) Az az értékpapír és pénzpiaci eszköz nem tekinthető származtatott eszközt tartalmazó értékpapírnak vagy pénzpiaci
eszköznek, amely olyan összetevőt tartalmaz, amely az értékpapírtól vagy a pénzpiaci eszköztől függetlenül
átruházható. Az ilyen összetevő önálló pénzügyi eszköznek tekintendő.

2. Származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok
7. §

(1) Amennyiben az ÁÉKBV-alapkezelő az általa kezelt ÁÉKBV részére származtatott ügyleteket is kíván kötni,
az ÁÉKBV-alapkezelőnek olyan kockázatkezelő eljárást kell alkalmaznia, amely bármikor lehetővé teszi
a származtatott ügyletekben lévő pozíciók kockázatának és az ÁÉKBV teljes kockázatához való hozzájárulásának
nyomon követését és mérését; továbbá eljárást kell alkalmaznia az OTC származtatott ügyletek értékének pontos és
független méréséhez.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő rendszeresen közli a Felügyelettel a származtatott eszközök típusaira, a kockázatokra,
a mennyiségi korlátokra vonatkozó információkat, valamint a kezelésében lévő minden egyes ÁÉKBV
vonatkozásában a származtatott eszközökkel lebonyolított ügyletekkel kapcsolatos kockázatok becsléséhez
kiválasztott módszereket. A Felügyelet ezeket az adatokat összesítve hozzáférhetővé teszi az Európai
Rendszerkockázati Testület és az Európai Értékpapírpiac-felügyeleti Hatóság számára.
(3) A hatékony portfólió-kezelés érdekében – a Felügyelet által megállapított feltételekkel és korlátok között –
az ÁÉKBV az átruházható értékpapírokra és pénzpiaci eszközökre vonatkozó technikákat és eszközöket alkalmazhat.
A származtatott ügyletek kötésének feltétele, hogy azok a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálják.
A származtatott eszközök alkalmazása nem járhat az e rendeletben vagy az ÁÉKBV kezelési szabályzatában
megállapított befektetési szabályok és korlátok megsértésével.
(4) Az ÁÉKBV-nek a származtatott ügyletekkel szembeni teljes (nettó) kitettsége nem haladhatja meg az ÁÉKBV nettó
eszközértékének mértékét. A kitettség számítása során figyelembe kell venni az ügyletek alapjául szolgáló eszközök
aktuális piaci értékét, az ügyletben részt vevő másik fél kockázatát (partnerkockázat), a jövőben esedékes piaci
mozgások feltételezhető alakulását és az ügyletek lezárására rendelkezésre álló időt.
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(5) Az ÁÉKBV-nek a származtatott ügyletek alapjául szolgáló egyes eszközökben meglévő kockázati kitettsége
– figyelembe véve az adott eszközre vonatkozó származtatott ügyletekben megtestesülő nettósított kockázati
kitettséget is – nem haladhatja meg az e rendeletben az adott eszközre megállapított befektetési korlátokat.
E szabály alkalmazása során nem kell figyelembe venni az indexhez kötött származtatott ügyleteket, ugyanakkor
figyelembe kell venni azt, ha egy átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz származtatott eszközt tartalmaz.

3. Az ÁÉKBV befektetési korlátai
8. §

(1) Az ÁÉKBV eszközeinek legfeljebb
a)
10 százalékát fektetheti be ugyanazon kibocsátó által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci
eszközökbe,
b)
20 százalékát fektetheti egyazon hitelintézet betéteibe.
(2) Az ÁÉKBV OTC származtatott ügylet alapján másik féllel szembeni partnerkockázati kitettsége nem haladhatja meg
eszközeinek 5 százalékát, illetve, amennyiben az ügyletben részt vevő másik fél egy, a 2. § (1) bekezdés f ) pontjában
meghatározott hitelintézet, eszközeinek 10 százalékát.
(3) Nem haladhatja meg az ÁÉKBV eszközeinek 40 százalékát azon kibocsátók átruházható értékpapírjainak és
pénzpiaci eszközeinek összértéke, amelyekben az ÁÉKBV által történő befektetések értéke egyenként meghaladja
az ÁÉKBV eszközeinek 5 százalékát. Ez nem vonatkozik a prudenciális felügyelet hatálya alatt álló hitelintézetekben
elhelyezett betétekre, illetve a prudenciális felügyelet hatálya alatt álló hitelintézetekkel lebonyolított OTC
származtatott ügyletekre.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi, kibocsátókra vonatkozó korlátoktól függetlenül az ÁÉKBV-nek
egy intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci
eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött
OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége nem haladhatja meg az ÁÉKBV eszközeinek
20 százalékát.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott korláttal szemben 35 százalékos korlát alkalmazható abban az esetben,
ha az átruházható értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök kibocsátója vagy garanciavállalója egy tagállam, annak
helyi hatósága, harmadik ország, vagy olyan nemzetközi közjogi szerv, amelynek egy vagy több EGT-állam is
tagja. Ezen értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket a (3) bekezdésben említett 40 százalékos korlát alkalmazása
szempontjából nem kell figyelembe venni.
(6) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott korláttal szemben 25 százalékos korlát alkalmazható Magyarországon
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek esetében, továbbá olyan
kötvények esetében, amelyek kibocsátója egy EGT-államban székhellyel rendelkező és jogszabálynál fogva
a kötvénytulajdonosok érdekeinek védelmére létrehozott különleges állami felügyelet hatálya alatt álló hitelintézet,
feltéve, hogy ez utóbbinak a kötvények kibocsátásából befolyt összegeket jogszabálynál fogva olyan eszközökbe
kell befektetni, amelyek a kötvények futamideje alatt mindvégig alkalmasak a kötvényekhez rendelt követelések
kielégítésére, és amelyeket a kibocsátó felszámolása esetén első helyen a tőke visszatérítésére és a felhalmozott
kamat kifizetésére kell felhasználni. Amennyiben az ÁÉKBV eszközeinek több mint 5 százalékát fekteti az e bekezdés
hatálya alá tartozó, egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírokba, ezeknek a befektetéseknek az összértéke
nem haladhatja meg az ÁÉKBV eszközeinek 80 százalékát. Ezen értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket
a (3) bekezdésben említett 40 százalékos korlát alkalmazása szempontjából nem kell figyelembe venni.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben előírt korlátokat nem lehet összevonni, így az ugyanazon kibocsátó által kibocsátott
átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, illetve az ilyen vállalkozásnál elhelyezhető betétekbe és
származtatott eszközökbe történő befektetések nem haladhatják meg az ÁÉKBV eszközeinek 35 százalékát.
(8) Az olyan társaságok, amelyek az összevont (konszolidált) éves beszámolók elkészítése szempontjából vagy
az elfogadott nemzetközi számviteli szabályokkal összhangban egy vállalkozáscsoporthoz tartoznak, az e §-ban
említett korlátok számítása céljából egy személynek minősülnek, azzal, hogy az ugyanazon vállalkozáscsoport
átruházható értékpapírjaiba és pénzpiaci eszközeibe történő befektetések összértéke nem haladhatja meg az ÁÉKBV
eszközeinek 20 százalékát.

9. §

(1) A 8. § (1) bekezdés a) pontjában megállapítottal szemben 20 százalékos korlát alkalmazandó abban az esetben,
ha az ÁÉKBV befektetési politikájának célja olyan részvény-, vagy kötvényindex összetételének leképezése, ahol
az index összetétele kellő mértékben diverzifikált, megfelelő viszonyítási eszközt jelent azon a piacon, amelyre
vonatkozik, és az értékének alakulását a nyilvánosság számára is követhető módon közzéteszik.
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított korlát helyett 35 százalékos korlát alkalmazható egy kibocsátó tekintetében,
amennyiben az erőteljesen meghatározó az érintett szabályozott piacok és indexek esetében.
10. §

(1) A 8. §-ban szereplő korlátoktól eltérően az ÁÉKBV a Felügyelet engedélyével eszközeinek akár 100 százalékáig
fektethet be olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely
EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki vagy garantál,
amelynek egy vagy több tagállam is tagja. A Felügyelet eltérést engedélyezhet, ha az ÁÉKBV befektetői a 8. §
szerinti korlátokat alkalmazó ÁÉKBV befektetőivel azonos szintű védelemben részesülnek, és az ÁÉKBV legalább
hat különböző forgalomba hozatalból származó értékpapírral rendelkezik, és eszközeinek legfeljebb 30 százalékát
fekteti egy adott sorozatba tartozó értékpapírba.
(2) Az ÁÉKBV kezelési szabályzatában, jelentéseiben, és minden egyéb kereskedelmi kommunikációjában fel kell
hívni a figyelmet az (1) bekezdés szerinti engedélyre, és meg kell nevezni azokat az értékpapírokat kibocsátó vagy
garantáló államokat, önkormányzatokat vagy nemzetközi szervezeteket, amelyeknek az értékpapírjaiba az ÁÉKBV
eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti.

11. §

(1) Az ÁÉKBV eszközeinek legfeljebb 20 százalékát fektetheti a 2. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott, egy adott
ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjaiba, vagy egyéb kollektív befektetési forma értékpapírjába.
(2) Nem ÁÉKBV-nek minősülő befektetési alap befektetési jegyeinek, és egyéb kollektív befektetési értékpapíroknak
az összértéke nem haladhatja meg az ÁÉKBV eszközeinek 30 százalékát.
(3) Ha az ÁÉKBV más olyan kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírba fektet be, amelyet közvetlenül
vagy meghatalmazás alapján az adott ÁÉKBV alapkezelője, vagy azzal szoros kapcsolatban lévő másik befektetési
alapkezelő kezel – ideértve azt, amikor a befektetési alapkezelő alvállalkozóként kezeli az adott kollektív befektetési
formát –, a befektetéssel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan az adott ÁÉKBV-re eladási és visszaváltási
jutalék nem terhelhető.
(4) Ha az ÁÉKBV eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, köteles közölni
a tájékoztatójában a saját kezelési díja mellett a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat
terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékét. Az ÁÉKBV éves jelentésében közzé kell tenni továbbá – a saját
kezelési díja mellett – a tényleges befektetésként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési
alapkezelési díjak legnagyobb mértékét.

4. Befektetési korlátok a megengedett eszközök oldaláról
12. §

(1) Az ÁÉKBV egyetlen kibocsátóban sem szerezhet minősített befolyást, illetve nyilvánosan működő
részvénytársaságban nem szerezhet nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget megalapozó befolyást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az ÁÉKBV
a)
egy kibocsátó szavazásra nem jogosító részvényeinek legfeljebb 10 százalékát,
b)
egy kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak legfeljebb 10 százalékát,
c)
egy másik ÁÉKBV kollektív befektetési értékpapírjainak vagy más kollektív befektetési forma kollektív
befektetési értékpapírjainak legfeljebb 25 százalékát,
d)
egy kibocsátó intézmény pénzpiaci eszközeinek legfeljebb 10 százalékát
szerezheti meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott korlátok figyelmen kívül hagyhatók a megszerzés időpontjában, amennyiben
a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök bruttó értékét vagy a forgalomba hozandó
értékpapírok nettó értékét ebben az időpontban nem lehet meghatározni.
(4) Nem kell figyelembe venni az (1) és (2) bekezdésben szereplő korlátokat:
a)
az EGT-állam vagy annak önkormányzata által forgalomba hozott vagy garantált átruházható értékpapírok és
pénzpiaci eszközök esetében,
b)
a harmadik ország által forgalomba hozott vagy garantált átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök
esetében,
c)
az olyan nyilvános nemzetközi szervezetek által forgalomba hozott átruházható értékpapírok és pénzpiaci
eszközök esetében, amelyeknek egy vagy több EGT-állam a tagja,
d)
a harmadik országban bejegyzett olyan társaság részvényei vonatkozásában, amely elsősorban az adott
államban székhellyel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektet be, amennyiben az adott állam törvényei
értelmében az ilyen tulajdon az egyetlen lehetséges módja annak, hogy az ÁÉKBV az adott állam területén
lévő kibocsátók értékpapírjaiba fektessen.
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(5) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott eltérés kizárólag akkor alkalmazható, ha a harmadik ország területén
lévő vállalkozás befektetési politikája megfelel az ÁÉKBV befektetési korlátainak, és azok túllépése szabályozásának.

5. Egyéb, befektetésekre vonatkozó általános szabályok
13. §

(1) Az ÁÉKBV nem köteles betartani az e részben foglalt befektetési korlátokat a tulajdonában lévő átruházható
értékpapírokhoz vagy pénzpiaci eszközökhöz tartozó jegyzési jogok gyakorlása során, illetve a korlátoknak
az ÁÉKBV-n kívül álló okból történő túllépése esetén. Az ÁÉKBV ilyen túllépés esetén az eladási ügyletei során
– a befektetők érdekeinek figyelembevételével – a lehető leghamarabb, de legkésőbb 90 napon belül köteles
megfelelni az e részben foglalt korlátoknak.
(2) A kockázatmegosztás elvének érvényesítése mellett az ÁÉKBV nem köteles betartani a 2. §-ban meghatározott
befektetési korlátokat a nyilvántartásba történő bejegyzést követő 6 hónapon keresztül.

14. §

(1) Az ÁÉKBV nem fektethet be a maga által kibocsátott befektetési jegybe.
(2) Az ÁÉKBV nem vásárolhat az ÁÉKBV-alapkezelő által kibocsátott értékpapírt, valamint az ÁÉKBV-alapkezelő
kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt a nyilvános árjegyzéssel rendelkező értékpapírok kivételével,
ideértve a nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokat és a tőzsdére bevezetett
értékpapírokat is.
(3) Az ÁÉKBV nem vásárolhat az ÁÉKBV-alapkezelő tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket, és nem értékesíthet
pénzügyi eszközt az ÁÉKBV-alapkezelő részére.
(4) Az ÁÉKBV-nek az ÁÉKBV-alapkezelő kapcsolt vállalkozásaival kötött, valamint az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt egyéb
kollektív befektetési formák, valamint portfóliók egymás közötti ügyletei esetén az ügylet kötésekor érvényben lévő
piaci árat dokumentálni kell.

6. Hitelfelvétel, értékpapírkölcsön, eszközök megterhelése
15. §

(1) Az ÁÉKBV eszközeinek 10 százaléka erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az ÁÉKBV jogosult
a hitelfelvételhez óvadékot nyújtani. Az ÁÉKBV kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki. E rendelet alkalmazása során nem minősül hitelfelvételnek az ÁÉKBV-t terhelő fizetési kötelezettségre vonatkozó,
a forgalmazó által biztosított, legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetősége.
(2) Az ÁÉKBV nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhat kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még
ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására.
(3) Az ÁÉKBV nem köthet fedezetlen eladási ügyleteket.
(4) Az ÁÉKBV a kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint jogosult az eszközei terhére származtatott ügyleteihez
óvadékot nyújtani.
(5) Az ÁÉKBV értékpapírkölcsön ügyletet akkor köthet, ha annak lehetőségét és feltételeit a kezelési szabályzat
tartalmazza. A 8. § szerinti korlátoknak való megfelelés szempontjából az egyes értékpapírok összes eszközön belüli
arányának számításakor figyelembe kell venni az ÁÉKBV nevében kölcsönadott értékpapírokat, nem kell figyelembe
venni azonban a kölcsönvett értékpapírokat.

III. Fejezet
Cél- és gyűjtő-ÁÉKBV-kre vonatkozó rendelkezések
16. §

(1) A gyűjtő-ÁÉKBV a 2. §-ban, a 8. §-ban, a 11. §-ban és a 12. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően
eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik ÁÉKBV vagy annak részalapja (cél-ÁÉKBV) kollektív befektetési
értékpapírjaiba fektetheti.
(2) A gyűjtő-ÁÉKBV eszközeinek legfeljebb 15 százalékát tarthatja az alábbi befektetésekben:
a)
2. § (2) bekezdése szerinti járulékos likvid eszközökben;
b)
fedezeti célból kötött, a 2. § (1) bekezdés g) pontjának és a 7. § (2) és (3) bekezdésének megfelelő
származtatott pénzügyi eszközökben, azzal, hogy a 7. § (4) bekezdése szerinti teljes kitettség
megállapításánál a gyűjtő-ÁÉKBV esetében figyelembe kell venni az alábbiakat:
ba)
a cél-ÁÉKBV származtatott pénzügyi eszközökkel szembeni tényleges kockázati kitettségét,
a gyűjtő-ÁÉKBV-nek a cél-ÁÉKBV-ben lévő tulajdoni részesedésének arányában, vagy
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bb)

a cél-ÁÉKBV származtatott pénzügyi eszközökkel szembeni – a saját kezelési szabályzatában
megállapított – lehetséges maximális teljes kitettségét a gyűjtő-ÁÉKBV-nek a cél-ÁÉKBV-ben lévő
tulajdoni részesedésének arányában.
(3) Ha a cél-ÁÉKBV legalább két gyűjő-ÁÉKBV befektetővel rendelkezik, a cél-ÁÉKBV kezelési szabályzata korlátozhatja
más befektetők tulajdonszerzését.
(4) Ha a magyarországi székhelyű cél-ÁÉKBV befektetési jegyeit nem forgalmazza nyilvánosan más EGT-államban, és
egy vagy több, kizárólag magyarországi székhelyű gyűjtő-ÁÉKBV befektetéseivel rendelkezik, nem alkalmazandók
a Kbftv. 104–106. §-ának rendelkezései.

HARMADIK RÉSZ
ABA-K BEFEKTETÉSEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
IV. Fejezet
ÁÉKBV-nek nem minősülő nyilvános értékpapír befektetési alapok (ABA-k)
befektetési szabályai
7. Megengedett eszközök köre
17. §

(1) Nyilvános értékpapír befektetési alap – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag az alábbi eszközökbe
fektethet be:
a)
a 2. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában felsorolt átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök,
b)
az a) pont szerinti feltételeknek nem megfelelő egyéb állampapírok,
c)
ÁÉKBV által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok vagy a 2. § (1) bekezdés e) pont ea)–ec) alpontjában
felsorolt feltételeknek megfelelő kollektív befektetési értékpapírok,
d)
betét, deviza,
e)
származtatott ügyletek, beleértve az árualapú származtatott ügyleteket is, azzal a feltétellel, hogy árualapú
származtatott ügyletek esetében az ügylet nem zárulhat fizikai teljesítéssel,
f)
a 2. § (1) bekezdés h) pontjában felsorolt pénzpiaci eszközök.
(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó befektetési alapok eszközeinek legfeljebb 10 százalékát befektethetik
az (1) bekezdésben nem említett értékpapírokba, vagy egyéb pénzügyi eszközökbe.
(3) A befektetési alap rendelkezhet járulékos likvid eszközökkel.

8. Befektetési korlátok a befektetési alap eszközeihez viszonyítva
18. §

(1) A befektetési alap eszközeinek 10 százalékát fektetheti be ugyanazon kibocsátó által kibocsátott átruházható
értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korláttal szemben 15 százalékos korlát alkalmazható olyan átruházható
értékpapírok tekintetében, amelyeket szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren forgalmaznak,
feltéve, hogy az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalma meghaladja a százmillió forintot.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korláttal szemben 25 százalékos korlát alkalmazható Magyarországon
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek esetében, továbbá olyan
kötvények esetében, amelyek kibocsátója egy tagállamban székhellyel rendelkező és jogszabálynál fogva
a kötvénytulajdonosok érdekeinek védelmére létrehozott különleges állami felügyelet hatálya alatt álló hitelintézet,
feltéve, hogy ez utóbbinak a kötvények kibocsátásából befolyt összegeket jogszabálynál fogva olyan eszközökbe
kell befektetni, amelyek a kötvények futamideje alatt mindvégig alkalmasak a kötvényekhez rendelt követelések
kielégítésére, és amelyeket a kibocsátó felszámolása esetén első helyen a tőke visszatérítésére és a felhalmozott
kamat kifizetésére kell felhasználni. Amennyiben a befektetési alap eszközeinek több mint 10 százalékát fekteti
az e bekezdés hatálya alá tartozó, egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírokba, ezeknek a befektetéseknek
az összértéke nem haladhatja meg a befektetési alap eszközeinek 80 százalékát.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott korláttal szemben 35 százalékos korlát alkalmazható abban az esetben, ha
az átruházható értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök kibocsátója vagy garanciavállalója egy EGT-állam, annak helyi
hatósága, harmadik ország, vagy olyan nemzetközi közjogi szerv, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja.
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(5) A befektetési alap eszközeinek 40 százalékát nem haladhatja meg azon kibocsátók átruházható értékpapírjainak
és pénzpiaci eszközeinek összértéke, amelyekben a befektetési alap által történő befektetések értéke egyenként
meghaladja a befektetési alap eszközeinek 10 százalékát. Ez nem vonatkozik a prudenciális felügyelet hatálya alatt
álló hitelintézetekben elhelyezett betétekre, illetve a prudenciális felügyelet hatálya alatt álló hitelintézetekkel
lebonyolított OTC származtatott ügyletekre. A (3) és (4) bekezdésben szabályozott értékpapírokat és pénzpiaci
eszközöket, valamint a kollektív befektetési értékpapírokat a 40 százalékos korlát alkalmazása szempontjából nem
kell figyelembe venni.
19. §		
A 18. §-ban szereplő korláttól eltérően a befektetési alap eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti EGT-állam
vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) tagállama által kibocsátott
vagy garantált állampapírokba és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokba, ha eszközeinek legfeljebb 35 százalékát fekteti egy adott sorozatba tartozó
értékpapírba.
20. §		
Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott
intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből,
az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből
eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, erre a kezelési
szabályzatban kifejezetten fel kell hívni a befektetők figyelmét meghatározva az ebből fakadó speciális kockázatokat
is.

9. Kollektív befektetési formákba történő befektetések speciális szabályai, alapok alapja
21. §

(1) A befektetési alap eszközeinek legfeljebb 20 százalékát fektetheti egy adott befektetési alap befektetési jegyeibe
vagy egyéb kollektív befektetési forma értékpapírjába.
(2) Ha a befektetési alap más olyan befektetési jegybe vagy kollektív befektetési értékpapírba fektet be, amelyet
közvetlenül vagy meghatalmazás alapján az adott befektetési alap alapkezelője, vagy azzal szoros kapcsolatban lévő
másik alapkezelő kezel – ideértve azt, amikor az alapkezelő alvállalkozóként kezeli az adott alapot –, a befektetéssel,
illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan az adott befektetési alapra eladási és visszaváltási jutalék nem
terhelhető.
(3) Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más befektetési alapokba, kollektív befektetési formákba
fektetheti, köteles közölni a tájékoztatójában a saját kezelési díja mellett a befektetési célként szereplő befektetési
alapokat és egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékét. A befektetési
alap éves jelentésében közzé kell tenni továbbá – a saját kezelési díja mellett – a tényleges befektetésként szereplő
más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak legnagyobb
mértékét.
(4) A befektetési alap befektetési politikája rendelkezhet úgy, hogy az (1) bekezdésben meghatározott korlátot
meghaladó mértékben fektethet be egy másik befektetési alapba, vagy kollektív befektetési formába. Ebben
az esetben
a)
a befektetési alap tájékoztatójában ismertetni kell – a kezelési díjakon túlmenően – az e körbe tartozó,
befektetési célként szereplő befektetési alapok, egyéb kollektív befektetési formák befektetési politikáját,
b)
a befektetési alap éves jelentésében közzé kell tenni továbbá – a befektetési alapnak felszámított kezelési díj
mértéke mellett – a tényleges befektetésként szereplő más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési
formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak mértékét.
(5) A befektetési alap nevében szerepeltetni kell az „alapba fektető alap” vagy „alapok alapja” elnevezést, ha
a befektetési alap befektetési politikája szerint eszközeinek több mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti
befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba.

10. Származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályok
22. §

(1) A befektetési alap az alábbi feltételekkel köthet származtatott ügyletet:
a)
a származtatott ügylet a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja,
b)
az ügylet kötése nem jár a (2) és (3) bekezdésben megállapított befektetési korlátok megsértésével,
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c)

a származtatott ügylet értéke nyilvános árinformáció alapján a nettó eszközérték-számítás gyakoriságának
megfelelően megállapítható, továbbá a származtatott ügylet – figyelembe véve a befektetési jegyek
visszaváltási feltételeit – kellő időben a megfelelő piaci áron lezárható, elszámolható,
d)
a származtatott ügyletekre vonatkozó befektetési szabályokat, beleértve a származtatott ügylet alapjául
szolgáló megengedett eszközök körét, a befektetési korlátokat, a származtatott ügyletek értékelésének
a szabályait, a kezelési szabályzat tartalmazza.
(2) A befektetési alap – származtatott ügyletek figyelembevételével számított – teljes nettósított kockázati kitettsége
nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét. A teljes nettósított kockázati
kitettségen a befektetési alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek
összegét kell érteni. A befektetési alapnak az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettségét
az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben
meglévő kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben
lévő kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó
limitnek való megfelelés szempontjából az alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött
származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.
(3) A befektetési alapnak az egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg
az e rendeletben vagy az alap kezelési szabályzatában az adott eszközre megállapított befektetési korlátokat.
E szabály alkalmazása során nem kell figyelembe venni az indexhez kötött származtatott ügyleteket, ugyanakkor
figyelembe kell venni azt, ha egy átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz az adott eszközön alapuló
származtatott ügyletet is tartalmaz.
(4) A befektetési alap a kezelési szabályzatban köteles rendelkezni:
a)
az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályairól, ezen belül az indexekben, egyéb összetett
eszközökben meglévő pozíciók kezeléséről;
b)
a származtatott ügyletek értékelési szabályairól, beleértve az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk
forrását;
c)
amennyiben a származtatott ügylet nem tartozik a 2. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak alá,
a származtatott alap kezelési szabályzatában külön fel kell hívni erre a befektetők figyelmét és meg kell
határozni a származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát.

11. A származtatott befektetési alapokra vonatkozó speciális befektetési szabályok
23. §

(1) A befektetési alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe
az alábbi feltételek teljesülése esetén:
a)
a befektetési alap nevében fel kell tüntetni a „származtatott befektetési alap”, vagy „származtatott alap”
elnevezést,
b)
az alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok
egyikét sem:
ba)
a 22. § (2) bekezdés alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. mellékletben meghatározott
szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
bb)
a 22. § (2) bekezdés alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. melléklet szerinti korrekció
nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.
(2) Az olyan nyilvános származtatott alap esetében, amely úgy rendelkezett, hogy
a)
az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés tízmillió forint, vagy
b)
befektetési jegyei csak szakmai befektetők körében forgalmazhatók,
az (1) bekezdéstől eltérően az alap kezelési szabályzatában egyedileg meghatározható a származtatott ügyletekben
lévő pozíciók összesített kockázati kitettségének mértéke.

12. Az indexkövető befektetési alapokra vonatkozó speciális befektetési szabályok
24. §

(1) Az olyan befektetési alap esetében, amely befektetési politikájában valamely index vagy indexek meghatározott
arányú együttesének leképezésére vállalkozott, az index kosarát alkotó eszközökre vonatkozóan nem kell alkalmazni
az adott eszközök tekintetében meghatározott befektetési korlátokat, amennyiben
a)
az index valamely szabályozott piac által meghirdetett index;
b)
a befektetési alap nevében szerepel az „indexkövető befektetési alap” vagy „indexkövető alap” elnevezés;
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c)

az indexkövető befektetési alap portfóliójában szereplő értékpapírok súlya az egyes értékpapírok
indexbeli súlyától legfeljebb 5 százalékponttal tér el azzal, hogy a súlyok számításánál figyelembe kell
venni a származtatott ügyletekből származó pozíciót is, valamint a befektetési alap kezelési szabályzatának
tartalmaznia kell az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagyságát.
(2) Az indexkövető alap csak olyan index leképezésére jöhet létre, amelynek értéke legalább egy éven keresztül
folyamatosan közzétételre került. Az index folyamatos közzététele megszűnésének esetén az indexkövető alapot
kilencven napon belül meg kell szüntetni, illetve át kell alakítani. A határidőt a Felügyelet egy alkalommal, legfeljebb
hatvan nappal meghosszabbíthatja.
(3) A (2) bekezdésében meghatározott index készítőjének függetlennek kell lennie az adott indexet leképező
indexkövető befektetési alap kezelőjétől. Az index készítője és az adott indexet leképező befektetési alap
kezelője abban az esetben lehet ugyanazon gazdasági csoport része, ha az összeférhetetlenség kezelését belső
szabályzatban határozzák meg.

13. Befektetési korlátok a megengedett eszközök oldaláról
25. §

(1) A nyilvános befektetési alap egyetlen kibocsátóban sem szerezhet minősített befolyást, illetve nyilvánosan működő
részvénytársaságban nem szerezhet nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget megalapozó befolyást.
(2) A fentieken túlmenően a nyilvános befektetési alap:
a)
egy kibocsátó szavazásra nem jogosító részvényeinek legfeljebb 10 százalékát,
b)
egy kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak legfeljebb 20 százalékát,
szerezheti meg.
(3) A (2) bekezdés b) pontjaiban meghatározott korlát figyelmen kívül hagyható a megszerzés időpontjában,
amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bruttó értékét vagy a forgalomba hozandó értékpapírok
nettó értékét ebben az időpontban nem lehet meghatározni.
(4) Nem kell figyelembe venni az (1) és (2) bekezdésben szereplő korlátokat:
a)
az EGT-állam vagy annak önkormányzata által forgalomba hozott vagy garantált átruházható értékpapírok és
pénzpiaci eszközök esetében,
b)
a harmadik ország által forgalomba hozott vagy garantált átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök
esetében,
c)
nemzetközi pénzügyi intézmény, valamint az olyan nemzetközi közjogi szervezetek által kibocsátott
átruházható értékpapírok esetében, amelyeknek egy vagy több tagállam a tagja.

14. Egyéb, befektetésekre vonatkozó általános szabályok
26. §		
Az egyéb, befektetésekre vonatkozó általános szabályokra a 13. § és 14. § rendelkezései alkalmazandóak.

15. Hitelfelvétel, értékpapírkölcsön, eszközök megterhelése
27. §		
A hitelfelvételre, az értékpapírkölcsönre, az eszközök megterhelésére a 15. § rendelkezései alkalmazandóak.

V. Fejezet
A zártkörű értékpapír befektetési alapok (ABA-k) befektetési szabályai
16. Megengedett eszközök köre
28. §		
A zártkörű értékpapír befektetési alapok kizárólag az alábbi eszközökbe fektethetnek be:
a)
átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök,
b)
kollektív befektetési értékpapírok,
c)
betét, deviza,
d)
származtatott ügyletek, beleértve az árualapú származtatott ügyleteket is, azzal a feltétellel, hogy árualapú
származtatott ügyletek esetében az ügylet nem zárulhat fizikai teljesítéssel.
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17. Befektetési korlátok a befektetési alap eszközeihez viszonyítva
29. §

(1) A zártkörű értékpapír befektetési alap eszközeinek 40 százalékát fektetheti be ugyanazon kibocsátó által kibocsátott
átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe. Amennyiben egy kibocsátó értékpapírjaiba 20 százaléknál
nagyobb arányban kíván fektetni, úgy erre a kezelési szabályzatban kifejezetten fel kell hívni a befektetők figyelmét,
meghatározva az ebből fakadó speciális kockázatokat is.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korláttal szemben 50 százalékos korlát alkalmazható Magyarországon
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek esetében, továbbá olyan
kötvények esetében, amelyek kibocsátója egy tagállamban székhellyel rendelkező és jogszabálynál fogva
a kötvénytulajdonosok érdekeinek védelmére létrehozott különleges állami felügyelet hatálya alatt álló hitelintézet,
feltéve, hogy ez utóbbinak a kötvények kibocsátásából befolyt összegeket jogszabálynál fogva olyan eszközökbe
kell befektetni, amelyek a kötvények futamideje alatt mindvégig alkalmasak a kötvényekhez rendelt követelések
kielégítésére, és amelyeket a kibocsátó felszámolása esetén első helyen a tőke visszatérítésére és a felhalmozott
kamat kifizetésére kell felhasználni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korláttal szemben a befektetési alap eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti
az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba és nemzetközi pénzügyi intézmény által
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, ha eszközeinek legfeljebb 35 százalékát fekteti egy adott
sorozatba tartozó értékpapírba.
(4) Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény
által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott
intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből
eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, erre a kezelési
szabályzatban kifejezetten fel kell hívni a befektetők figyelmét meghatározva az ebből fakadó speciális kockázatokat
is.

18. Kollektív befektetési formákba történő befektetések speciális szabályai, alapok alapja
30. §		
A zártkörű értékpapír befektetési alapok más kollektív befektetési formákba történő befektetéseire a 21. §
rendelkezései alkalmazandóak.

19. Származtatott ügyletekre, zártkörű származtatott alapokra vonatkozó szabályok
31. §		
A zártkörű értékpapír befektetési alapok származtatott ügyleteire a 22. § és a 23. § rendelkezései alkalmazandóak,
azzal, hogy a befektetési alap kezelési szabályzatában egyedileg meghatározható a származtatott ügyletekben lévő
pozíciók összesített kockázati kitettségének mértéke.

20. Zártkörű indexkövető befektetési alapokra vonatkozó szabályok
32. §		
A zártkörű indexkövető befektetési alapra a 24. § rendelkezései alkalmazandóak.

21. Befektetési korlátok a megengedett eszközök oldaláról
33. §		
A zártkörű értékpapír befektetési alapra a 25. § rendelkezései alkalmazandóak, azzal, hogy zártkörű értékpapír
befektetési alap
a)
egy kibocsátó szavazásra nem jogosító részvényeinek legfeljebb 20 százalékát,
b)
egy kibocsátó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak legfeljebb 40 százalékát,
szerezheti meg.

22. Egyéb, befektetésekre vonatkozó általános szabályok
34. §		
Az egyéb, befektetésekre vonatkozó általános szabályokra a 13. § és 14. § rendelkezései alkalmazandóak.
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23. Hitelfelvétel, értékpapírkölcsön, eszközök megterhelése
35. §		
A hitelfelvételre, az értékpapírkölcsönre, az eszközök megterhelésére a 15. § rendelkezései alkalmazandóak.

VI. Fejezet
Az ingatlanalapok befektetési szabályai
36. §

(1) Az ingatlanalap olyan befektetési alap, amely eszközeit a 37. §-ban meghatározott eszközökbe fektetheti.
(2) Az ingatlanalap nevében fel kell tüntetni az „ingatlanalap” vagy az „ingatlan befektetési alap” elnevezést.
(3) Azon ingatlanalap esetében, amelynél az építési tevékenység alatt álló ingatlanok aránya az ingatlanalap befektetési
politikája szerint meghaladhatja az ingatlanalap eszközeinek 35 százalékát, az ingatlanalap elnevezésében
szerepeltetni kell az „ingatlanfejlesztő alap” kifejezést.

24. A megengedett eszközök köre
37. §		
Az ingatlanalap eszközeit az alábbi eszközökbe fektetheti:
a)
belföldi vagy külföldi ingatlan, ideértve az ingatlanhoz kapcsolódó alkotórészeket is;
b)
a VII. Fejezet szerinti ingatlantársaság részesedése;
c)
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok;
d)
a 17. § (1) bekezdésben meghatározott eszközök;
e)
származtatott ügyletek;
f)
azon ingóságok, melyek az adott ingatlan rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez vagy épségben
tartásához szükségesek vagy azt elősegítik.
38. §

(1) Az ingatlanalap ingatlant illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot a tulajdonszerzési módok
bármelyikével, így különösen adásvételi, csereszerződéssel, beleértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) az adásvétel különös nemeiként nevesített szerződéseket, illetve időpont
vagy feltétel bekövetkezésétől függő hatályú szerződéseket is, továbbá apportálás eredményeképpen szerezhet.
Az ingatlanalap ingatlant, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot a tulajdon-átruházási módok
bármelyikével átruházhat. Az alapkezelő az alapkezelési tevékenysége részeként az alap nevében ezen túlmenően
minden olyan jogügyletet megköthet, ami az ingatlanalap befektetési céljai elérése, továbbá a kockázatok kezelése
érdekében szükséges, beleértve az ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, hasznosításával, fejlesztésével
kapcsolatosan feladatok ellátását.
(2) Az apportálandó ingatlanok értékét az ingatlanalap könyvvizsgálója és ingatlanértékelője együttesen állapítja
meg. Amennyiben az apportra az alap nyilvántartásba vételét megelőző forgalomba hozatal kapcsán kerül sor,
az apportálandó ingatlanokat részletesen be kell mutatni az ingatlanalap tájékoztatójában, illetve a kezelési
szabályzatában.
(3) Az ingatlanok ingatlanalap általi megszerzésére, elidegenítésére, valamint az ingatlanalap tulajdonát képező
ingatlanok megterhelésére vonatkozó szerződések hatályosságához a letétkezelő Ptk. 6:118. § (1) bekezdése szerinti
beleegyezése szükséges. A letétkezelő az adott ügyletet csak a befektetési alapokra vonatkozó jogszabályok szerint
minősíti, beleegyezése során a befektetési alapkezelő döntését üzleti megfontolások szempontjából nem értékeli.
(4) E rendelet ingatlanalap vagy ingatlantársaság tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó rendelkezései nem érintik
az egyéb jogszabályok alapján arra jogosultak által az ingatlan tulajdoni lapjára történő jogok és tények bejegyzését
illetve feljegyzését.

39. §

(1) A 41. §-ban, illetve a 43. §-ban foglaltak figyelembevételével az ingatlanalap tájékoztatója, illetve kezelési
szabályzata tartalmazza a befektetési szabályokat, meghatározva
a)
milyen hasznosítású (hozamtermelő vagy értéknövekedési céllal kiválasztandó), milyen funkciójú (lakás,
kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet az ingatlanalap,
b)
mely országokban fektet be az ingatlanalap,
c)
egy ingatlan illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximumát összegszerűen és
az összes eszközhöz viszonyítottan,
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d)
e)

az építési tevékenység alatt álló ingatlanok maximum arányát,
az ingatlanalapra háruló kockázatokat és ezen kockázatok kezelésének módját (kockázatkezelés, illetve
esetleges fedezeti stratégiát), stratégia kialakításának módszereit és megvalósításának főbb elveit).
(2) A befektetési szabályok vonatkozásában egy ingatlannak minősül az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi számon
(alszámon) nyilvántartott, önállóan forgalomképes ingatlan.
(3) Az olyan egybefüggő (telek) ingatlan, amelynek önálló ingatlanokra történő megosztását az illetékes ingatlanügyi
hatóság jogerősen elbírálta, vagy a hatályos helyi építési szabályzat előírja, a befektetési szabályok szempontjából
annyi ingatlannak minősül, ahány ingatlanra az megosztásra kerül.
(4) Az olyan felépítmény, amelyre a társasház létrehozására vonatkozó társasházi alapító okiratot az ingatlanügyi
hatósághoz – a tulajdoni lapon széljegyzéssel igazoltan – benyújtották, a befektetési szabályok szempontjából annyi
ingatlannak minősül, ahány társasházi tulajdoni különlappal önálló ingatlan kialakításra kerül.
40. §

(1) Építési tevékenység alatt állónak minősül az a telekingatlan vagy felépítmény, amelyen az ingatlanalap kizárólag
saját kockázatára, saját nevére szóló építési vagy létesítési engedély alapján építőipari kivitelezési tevékenységet
folytat, illetve végeztet, azaz amelyre az építési naplót megnyitották, és amelyre használatbavételi engedélyt még
nem adtak ki, vagy a használatbavétel tudomásulvétele még nem történt meg.
(2) Épületen végzett beruházás (átalakítása, felújítás) esetében az építési tevékenység alatt álló ingatlanokra vonatkozó
limit kiszámítása céljára
a)
a beruházás költségvetésből pénzügyileg már teljesített összeget kell figyelembe venni, amennyiben
a beruházás költségvetése nem haladja meg az ingatlan értékének 50 százalékát, vagy
b)
a teljes ingatlan értékét kell figyelembe venni, amennyiben a beruházás költségvetése meghaladja
az ingatlan értékének 50 százalékát.
(3) Az ingatlanalap olyan ingatlanon folytathat, illetve végeztethet építőipari kivitelezési tevékenységet, amely
a)
az ingatlanalap tulajdonában áll,
b)
a használatbavételt követően az ingatlanalap tulajdonába kerül,
c)
az ingatlanalap tulajdonát képező ingatlanhoz funkcionálisan kapcsolódik, vagy azzal határos, ha erre
vonatkozóan a tulajdonában álló ingatlanra kiadott építési, létesítési, fennmaradási, használatbavételi
engedély, a használatbavétel tudomásulvételéhez kapcsolódó kötelezés vagy településrendezési
szerződés rendelkezést tartalmaz, ha ezen munkák elvégzése az ingatlanalap tulajdonában álló ingatlan
rendeltetésszerű használata feltételeinek biztosításához szükséges.

25. A nyilvános ingatlanalapokra vonatkozó befektetetési korlátok és egyéb működési előírások
41. §

(1) A nyilvános nyílt végű ingatlanalap portfóliójában megszerzéskor egyetlen ingatlan értéke sem haladhatja meg
az ingatlanalap eszközeinek 20 százalékát, nyilvános zárt végű ingatlanalap esetében pedig az ingatlanalap
eszközeinek 30 százalékát.
(2) Az építési tevékenység alatt álló ingatlanok összértéke nem haladhatja meg az alap eszközeinek 75 százalékát.
(3) A nyilvános ingatlanalap nem fektethet ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokba, kivéve azon vagyoni
értékű jogokat, amelyek az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatához,
hasznosításához szükségesek.
(4) A nyilvános ingatlanalap a 37. § d) és e) pontjában hivatkozott eszközök tekintetében köteles betartani a nyilvános
értékpapír alapokra vonatkozó befektetési előírásokat és korlátokat, és – az (5) bekezdés a) pontja kivételével –
a 37. § d) és e) pontjában hivatkozott eszközökön belül csak likvid eszközökbe fektethet. Nyilvános ingatlanalap
származtatott ügyletet kizárólag fedezeti (kockázatcsökkentési) célból köthet.
(5) Az ingatlanalap jogosult arra, hogy eszközeinek 20 százaléka erejéig olyan kollektív befektetési formába fektessen,
amely
a)
befektetési politikáját tekintve közvetlen vagy közvetett módon valósít meg ingatlanpiaci befektetéseket,
vagy
b)
befektetési politikája szerint kizárólag likvid eszközökbe fektet.
(6) A nyilvános nyílt végű ingatlanalap eszközeinek legalább 15 százalékát köteles likvid eszközökben tartani.
E § alkalmazása szempontjából a likvid eszközök közé számítandó a feltétel nélkül és azonnal lehívható, legalább
30 napos pénzkölcsön (likviditási kölcsön), továbbá az azonnal visszaváltható, (5) bekezdés b) pont szerinti kollektív
befektetési forma kollektív befektetési értékpapírja is.
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26. A nyilvános ingatlanalapokra vonatkozó kölcsönfelvételi, kölcsönnyújtási és biztosítási szabályok
42. §

(1) A nyilvános ingatlanalap a nettó eszközértékének számításkor figyelembe vehető ingatlanok, ingatlan beruházások
összértékének 60 százalékáig a kezelési szabályzatban foglalt feltételekkel ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás
finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel. Az ingatlantársasági részesedéssel rendelkező
ingatlanalapnak a kölcsön felvételi limit számításakor figyelembe kell venni az ingatlanalap részesedésével működő
ingatlantársaság által felvett kölcsönt is az ingatlanalap ingatlantársaságban való részesedése arányában, kivéve, ha
azt az ingatlanalap nyújtotta az ingatlantársaságnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kölcsön, továbbá minden egyéb, az alap befektetési politikájának megfelelő
ügylet fedezeteként, vagy az alap befektetési politikájának megfelelő ügylet megvalósítása céljából az ingatlanalap
a tulajdonában lévő ingatlant megterhelheti, arra jelzálogjogot, vételi jogot alapíthat, ingatlantársaságbeli
részesedésére jelzálogot, vételi jogot alapíthat, illetve az ingatlantársaságbeli részesedését megtestesítő
értékpapírra óvadékot alapíthat, az adott ingatlanból, ingatlantársaságbeli részesedésből befolyó bevételt,
az ingatlanra kötött vagyonbiztosítást, az ingatlanra vonatkozó munkát elvégző vállalkozóval kötött szerződésből
eredő vagy az általa átadott, hitelintézet által vállalt garancián, jóteljesítési, jótállási vagy szavatossági
biztosítékokon alapuló követelést a kölcsönnyújtóra engedményezheti.
(3) Az ingatlanalap portfóliójában lévő, biztosítható ingatlanokra összkockázatú vagyonbiztosítást kell kötni és
folyamatosan fenntartani. E kötelezettségének az ingatlanalap az ingatlanok bérlői által kötött, és az ingatlanalapra
vagy az ingatlanalap által megjelölt hitelezőre engedményezett biztosítás formájában is eleget tehet.
(4) Az ingatlanalap kölcsönt nyújthat ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás finanszírozása és likvid eszköz
biztosítása céljából olyan ingatlantársaságnak, amelyben az ingatlanalap részesedéssel rendelkezik. Az ingatlanalap
az ingatlantársaság részére kizárólag az ingatlantársaságbeli részesedése arányában nyújthat kölcsönt. Ezen
korlát megállapítása során az ingatlantársaság valamennyi tagja (részvényese) által az ingatlantársaság részére
nyújtott kölcsönök tőkeösszegét össze kell számítani és az ingatlanalap az összeszámítás eredményeként kapott
összegből az ingatlantársaságban fennálló részesedése arányáig nyújthat kölcsönt. Amennyiben az ingatlantársaság
által felvett kölcsönök visszafizetésére tekintettel az előbbi arány az ingatlanalap vonatkozásában sérül, azt 90
napon belül helyre kell állítani. Az ingatlanalap által nyújtott kölcsönt biztosítékokkal kell ellátni. Az ingatlanalap
ingatlantársaságbeli részesedésének megszűnésekor az ingatlanalapot azonnali felmondási jog illeti meg a kölcsön
tekintetében amennyiben az teljes egészében nem térült meg a részesedés megszűnéséig.

27. A nyilvános, belépési korláttal rendelkező és a zártkörű ingatlanalapra vonatkozó eltérő szabályok
43. §

(1) Nyilvános ingatlanalap rendelkezhet úgy, hogy
a)
az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés tízmillió forint, vagy
b)
befektetési jegyei csak szakmai befektetők körében forgalmazhatók.
(2) Zártkörű, vagy az (1) bekezdés szerinti nyilvános ingatlanalap kollektív befektetési forma által zártkörűen
forgalomba hozott kollektív befektetési értékpapírjaiba is befektethet, továbbá kezelési szabályzata a 41. §-ban
szabályozottaktól eltérően is meghatározhatja az egyes eszközök összes eszközön belüli maximális arányát, valamint
az ingatlanalap a kezelési szabályzat adta keretek között eltérhet a 42. §-ban szereplő kölcsön felvételi korláttól,
továbbá ingatlantársasági részesedés tekintetében a 48. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott befektetési
korláttól. Eltérés esetén a kezelési szabályzatban részletesen be kell mutatni az eltérés lehetőségét és annak indokát.

28. Az ingatlanok értékelésére vonatkozó szabályok
44. §

(1) Az ingatlanalap és az ingatlantársaság az ingatlanok és vagyoni értékű jogok értékének megállapításával
ingatlanértékelőt bíz meg. Az ingatlanalap és a részesedésével működő ingatlantársaság kizárólag ugyanazt
az ingatlanértékelőt bízhatja meg az előbbi feladattal. Ingatlanértékelő szervezet esetén a megbízásban
az ingatlanértékelő szervezet alkalmazásában álló, az értékelést ténylegesen végző természetes személyt is
meg kell határozni. A megbízás hatályosságához a letétkezelő Ptk. 6:118. § (1) bekezdése szerinti beleegyezése,
továbbá a Felügyelet jóváhagyása szükséges. A megbízás megszüntetése esetén a szerződés az új ingatlanértékelő
megbízásának hatálybalépésével – amely érdekében a befektetési alapkezelő köteles haladéktalanul intézkedni –
szűnik meg.

3910

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

(2) Az ingatlanértékelőnek, e rendelet szerinti tevékenységével okozott kár megtérítésének fedezetére mindenkor
káreseményenként legalább kétszázötvenmillió, illetve évente együttesen legalább háromszázhetvenötmillió forint
összegű vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyoni biztosíték lehet:
a)
felelősségbiztosítás,
b)
hitelintézet által vállalt garancia,
c)
hitelintézetnél lekötött, a (2) bekezdésben meghatározott célra elkülönített és zárolt pénzösszeg.
(4) Az ingatlanértékelő köteles a felhasznált vagyoni biztosítékot – amennyiben e tevékenységét továbbfolytatja –
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül pótolni.
(5) Az ingatlanértékelést végző természetes személy az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban egyidejűleg legfeljebb öt
ingatlanalapnál vagy ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői feladatot, egy adott alap esetében legfeljebb
5 évig, és az egy befektetési alapkezelőtől és az általa kezelt ingatlanalapoktól származó jövedelme (bevétele) nem
haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) 30%-át.
(6) Az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény az ingatlanértékelő szervezettel szemben,
hogy az ingatlanértékelő szervezet alkalmazásában álló személy egyidejűleg legfeljebb öt ingatlanalapnál
vagy ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői feladatot, és az ingatlanértékelő szervezet egy befektetési
alapkezelőtől és az általa kezelt ingatlanalapoktól származó bevétele nem haladhatja meg az éves nettó
árbevételének 10%-át.
45. §

(1) Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok értékelése piaci összehasonlításon alapuló módszerrel, nettó jelenérték
számításon alapuló módszerrel, vagy újraelőállítási költségen alapuló módszerrel történhet, azzal, hogy az értékelési
módszer választását részletesen indokolni kell, és a továbbiakban – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – minden
időszakban ugyanezen módszerrel kell az adott ingatlant értékelni.
(2) Ha az ingatlanértékelő úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdés szerint kiválasztott és alkalmazott értékelési módszer
a továbbiakban már nem alkalmas a piaci érték megállapítására, az értékelési módszert meg kell változtatni, és
az indokokat az értékelési szakvéleményben részletesen be kell mutatni.

46. §

(1) Az ingatlanértékelő határozza meg
a)
az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésekor, az ingatlanalap által ellenértékként kifizethető
legmagasabb összeget,
b)
az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítésekor az ingatlanalap által ellenértékként elfogadható
legalacsonyabb összeget,
c)
a nem építési tevékenység alatt álló ingatlan forgalmi értékét,
d)
az építési tevékenység alatt álló ingatlan értékét, egyúttal ellenőrzi a kivitelezési dokumentáció teljesülését,
e)
ingatlan tulajdonának, illetve vagyoni értékű jogoknak kölcsönös átruházása esetén (csere) az ingatlanalap
által átruházásra kerülő ingatlan, illetve vagyoni értékű jog csere egyenértékének legalacsonyabb összegét,
és az ingatlanalap által megszerzésre kerülő ingatlan, illetve vagyoni értékű jog csere egyenértékének
legmagasabb összegét,
f)
az ingatlan ingatlanalapba történő apportja esetén a 38. § (2) bekezdése szerint az ingatlanalap
könyvvizsgálójával közösen azt a legmagasabb értéket, amin az apportálandó ingatlan figyelembe vehető,
valamint
g)
ingatlantársaságban fennálló részesedés esetén az a) pont szerinti értékeket az ingatlantársaság tulajdonát
képező ingatlanok és az ingatlantársaságot illető egyéb vagyoni értékű jogok tekintetében.
(2) Az ingatlanértékelő az ingatlanalap, illetve az ingatlanalap ingatlantársaságban fennálló részesedése esetén
az ingatlantársaság tulajdonában lévő ingatlanok és az ingatlanalapot, illetve az ingatlantársaságot illető vagyoni
értékű jogok értékét építési tevékenység alatt álló ingatlan esetében legalább hathavonta, egyéb ingatlan és
vagyoni értékű jogok esetében legalább évente köteles megállapítani, és az értékelésről a (3) bekezdés szerinti
szakvéleményt készíteni.
(3) Az ingatlanértékelő szakvéleményében
a)
ellenőrizhető módon feltünteti a felhasznált adatokat és azok forrását, valamint jelzi, ha valamely, az ingatlan
értékelését befolyásoló körülmény megítéléséhez szükséges információhoz nem fér hozzá,
b)
részletesen és ellenőrizhető módon bemutatja az értékelési módszertan lépéseit és az elvégzett számításokat,
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c)

ismerteti az ingatlanra vonatkozó, ingatlan-nyilvántartásban szereplő leírást (ideértve a még be nem jegyzett,
széljegyként feltüntetett beadványok tartalmát), az ingatlan földrajzi és gazdasági környezetét, valamint
– adatokkal alátámasztva – az ingatlanpiaci körülményeket,
d)
ismerteti az ingatlan műszaki jellemzőit,
e)
ismerteti építési tevékenység alatt álló ingatlan esetén a kivitelezési dokumentáció teljesülését, és
f)
mellékletként csatolja az ingatlan tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi, az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. §-ának megfelelő másolatát, mindazon megállapodások,
okiratok másolatát, amelyek az ingatlan jogi helyzetének megítéléséhez szükségesek, illetve amelyek
az ingatlanértékelés során figyelembevételre kerültek, tekintet nélkül arra, hogy azok az ingatlannyilvántartási bejegyzés alapját képezték-e.
(4) Az ingatlanértékelő a (2) bekezdés szerinti értékelést építési tevékenység alatt álló ingatlan esetében legalább
háromhavonta, egyéb ingatlanok esetében legalább hathavonta köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat
alátámasztására az ingatlanértékelő egyszerűsített szakvéleményt készít, melyben mindazon jellemzők,
adatok, dokumentumok esetében, amelyek a legutóbbi szakvéleményben foglaltakhoz képest változatlanok,
egyértelműen és azonosítható módon hivatkozik a legutóbbi ingatlanértékelés megállapításaira és a megállapítások
alátámasztására.
(5) A befektetési alapkezelő haladéktalanul tájékoztatja az ingatlanértékelőt minden olyan változásról, amely
az ingatlanok értékét jelentősen befolyásolhatja, különösen az ingatlanalap tulajdonában álló ingatlan
átminősítéséről, az arra vonatkozó perfeljegyzésről, a bérbe adott ingatlanok éves bérleti díj bevételének
10 százalékát elérő változásról, az ingatlan beépíthetőségét érintő változásokról, arról, ha az ingatlanra építési,
létesítési, fennmaradási vagy használatbavételi engedélyt kap, illetve amennyiben az ingatlan műemléki védelem
vagy helyi védettség vagy változtatási tilalom alá kerül, ezek módosulnak vagy megszűnnek, az ingatlan értékének
10 százalékát meghaladó biztosítási káreseményről.
47. §

(1) Amennyiben a nyilvános nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek visszaváltását a befektetési alapkezelő
vagy a Felügyelet a Kbftv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott ok miatt felfüggeszti, az ingatlanok és vagyoni
értékű jogok értékét legkésőbb a forgalmazás tervezett újraindítását megelőzően ismét meg kell állapítani.
Az értékelést egy külső ingatlanértékelővel kell ellenőriztetni. A külső ingatlanértékelőre a 44–46. §-ban foglalt
rendelkezések alkalmazandóak.
(2) Amennyiben egy adott ingatlan vonatkozásában a külső ingatlanértékelő nem fogadja el az ingatlanalap
ingatlanértékelője által megállapított értéket, az adott ingatlan értékét a két ingatlanértékelő együttesen köteles
megállapítani. Ennek hiányában a forgalmazás nem kezdhető meg.

VII. Fejezet
Az ingatlanalap ingatlantársasági részesedéseire vonatkozó szabályok
29. Az ingatlanalap ingatlantársaságban való részesedésszerzésének feltételei
48. §

(1) Az ingatlanalap ingatlantársaságban részesedést szerezhet, tőkét emelhet és részesedést tarthat fönn, amennyiben
erre a kezelési szabályzat lehetőséget ad, és a részesedés nem sérti az e rendeletben, valamint a kezelési
szabályzatában meghatározott befektetési szabályokat. Az ingatlantársasági részesedés megszerzésének
hatályosságához a letétkezelő Ptk. 6:118. § (1) bekezdése szerinti beleegyezése szükséges. Az ingatlanalap
ingatlantársaságban jegyzett tőkéjében meglévő részesedésének és az ingatlanalapot az ingatlantársaság legfőbb
szervének ülésén megillető szavazati jogok mértéke (utóbbi javára) eltérhet egymástól.
(2) Semmis az a jogügylet, amelyet az ingatlantársaság, vagy az adott ingatlantársaság vonatkozásában az ingatlanalap
e rendelet előírásait sértő módon kötött.
(3) E rendelet értelmében ingatlantársaságnak minősül a tagok (részvényesek) korlátozott felelősségével működő,
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan vállalkozás,
a)
amelynek
tevékenységi
köre
ingatlanfejlesztés,
ingatlanüzemeltetés,
ingatlanforgalmazás,
ingatlanhasznosítás;
b)
amelynek székhelye valamely EGT-államban vagy olyan harmadik ország területén található, amelyben
az ingatlanalap a kezelési szabályzata szerint jogosult befektetni;
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c)
d)

amelynek jegyzett tőkéje teljes egészében rendelkezésre bocsátásra került;
amely csak a székhelye szerinti állam területén található ingatlant és egyéb olyan, a tulajdonában álló
ingatlan használatához, hasznosításához szükséges vagyoni értékű jogot, tárgyi eszközt, továbbá egyéb,
a 17. § (1) bekezdésében meghatározott eszközt tarthat tulajdonban, amelyet kezelési szabályzata szerint
az ingatlanalap is megszerezhet;
e)
amely legfeljebb három ingatlant tart a tulajdonában, azzal, hogy e limit számítása szempontjából egy
ingatlanként kell figyelembe venni az egymással műszakilag összefüggő, funkcionálisan egységet alkotó
objektumot akkor is, ha több, önálló helyrajzi számmal rendelkező részből áll.
(4) Ingatlanalap csak olyan ingatlantársaságban szerezhet részesedést, amelynek létesítő okirata, illetve a tagjaival vagy
a tagjai által kötött szerződése tartalmazza, hogy
a)
az ingatlanalap az ingatlantársaság legfőbb szervének ülésén legalább 75 százalékos szavazati joggal
rendelkezik, kivéve, ha több ingatlanalap is rendelkezik – együttesen hetvenöt százalékot meghaladó –
tulajdonnal az adott ingatlantársaságban;
b)
az ingatlanalap részvétele nélkül nem tartható meg az ingatlantársaság legfőbb szervének ülése;
c)
az ingatlanalap egyedül képes az ingatlantársaság létesítő okiratát módosítani;
d)
az ingatlanalap elsőbbségi joggal rendelkezik (pl. elővásárlási jog, illetve vételi jog) a többi tag
részesedésének megszerzésére, arra az esetre, ha valamely tag a részesedését részben vagy egészben el
kívánja idegeníteni;
e)
az ingatlantársaság csak olyan ingatlant és ahhoz kapcsolódó eszközt vásárolhat, amelynek egybeszámított
értéke nem haladja meg az ingatlantársaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező ingatlanalapnak
az adott ingatlanra érvényes befektetési korlátait;
f)
az ingatlantársaság az eszközei megszerzése, elidegenítése, megterhelése, továbbá a harmadik
személyért való kötelezettségvállalás során, kölcsönfelvételkor és kölcsönnyújtáskor az e rendeletben
és az ingatlantársaságban részesedéssel bíró ingatlanalap kezelési szabályzatában meghatározottak, és
az azoknak megfelelően kötött szerződések szerint jár el;
g)
az alábbi körbe tartozó ügyletek hatályosságához az ingatlanalap letétkezelőjének a Ptk. 6:118. §
(1) bekezdése szerinti beleegyezése szükséges:
ga)
ingatlan tulajdonjogának, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzése,
elidegenítése, megterhelése,
gb)
kölcsönnyújtás, kölcsönfelvétel vagy annak megfelelő más pénzügyi kötelezettségvállalás;
h)
az ingatlantársaság köteles együttműködni az ingatlanalappal, az azt kezelő befektetési alapkezelővel és
az ingatlanalap letétkezelőjével, továbbá ingatlanértékelőjével és könyvvizsgálójával annak érdekében,
hogy utóbbiak eleget tehessenek az ingatlanalap befektetéseivel kapcsolatos valamennyi, jogszabályban,
valamint az ingatlanalap kezelési szabályzatban rögzített kötelezettségüknek, különösen az ingatlantársaság
és az általa tulajdonolt ingatlanok, az őt illető vagyoni értékű jogok értékelése, az ingatlanalapot terhelő
jelentési, közzétételi kötelezettségek és a könyvvizsgálat körében.
(5) Amennyiben az ingatlanalap ingatlantársaságban való részesedésszerzését követően a (4) bekezdésben foglalt
valamely feltétel nem teljesül, az ingatlanalap köteles 180 napon belül az adott feltételt helyreállítani, vagy
intézkedni az ingatlantársaságban fennálló részesedés értékesítése iránt.
(6) Az ingatlanalap által tulajdonolt ingatlantársasági részesedés értékét legalább az ingatlanalap által tulajdonolt
ingatlanok értékelésével egyező gyakorisággal kell megállapítani. Az ingatlantársaság – ingatlanalap tulajdoni
hányadával korrigált – nettó eszközérték-számítás során figyelembe vett értéke megegyezik az ingatlantársaság
által tartott ingatlan és vagyoni értékű jog értékbecslő által fordulónapra vonatkozóan meghatározott piaci
értékével, növelve az ingatlantársaság pénz- és értékpapír eszközei, valamint követelései értékével és csökkentve
az ingatlantársaság kötelezettségei értékével. A pénz- és értékpapír állomány, valamint a követelések és
kötelezettségek, aktív és passzív időbeli elhatárolások, céltartalékok és egyéb vagyontárgyak fordulónapra
vonatkozó értékét az ingatlantársaság fordulónapra vonatkozó főkönyvi kivonata, év végén a független
könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámoló adatai alapján, az ingatlanalap kezelési szabályzatában
rögzített eszközértékelési szabályok figyelembevételével kell meghatározni.

30. Ingatlanalap általi részesedéssel rendelkező ingatlantársaság működésének különös szabályai
49. §

(1) Az ingatlantársaság által alkalmazott számviteli politikában biztosítania kell az ingatlanalap nettó eszközérték
számításához célszerűen szükséges adatok és információk rendelkezésre állását, valamint a számviteli politika és
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eszközértékelési szabályok összhangját az ingatlanalap könyvvezetésére, valamint eszközértékelésére vonatkozó
előírásokkal.
(2) Az ingatlantársaság az adott hónap 10. napjáig havi jelentést készít a tulajdonában levő ingatlanokról, egyéb
eszközeiről és kötelezettségeiről, ezen kívül a félév lezárását követően 30 napon belül féléves, az év lezárását
követő 60 napon belül éves, utóbbi esetben az ingatlanalap könyvvizsgálója által hitelesített jelentést bocsát
az ingatlanalap rendelkezésére.
(3) Az ingatlantársasági részesedés értékeléséhez az ingatlantársaság az alábbi dokumentumokat köteles a befektetési
alapkezelő kérésére rendelkezésre bocsátani:
a)
a lezárt üzleti év független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolóját illetve az ingatlanalap
kérésére az évközi beszámolót;
b)
az ingatlantársaság főkönyvi kivonatát és az ingatlantársaság teljességi nyilatkozatát arról, hogy a főkönyvi
kivonat minden, az értékelési fordulónapig történt releváns gazdasági eseményt tartalmaz;
c)
az ingatlantársaság tulajdonában álló ingatlanok és az ingatlantársaságot megillető vagyoni értékű jogok
meglévő értékbecslését;
d)
minden egyéb, a részesedéshez vagy az ingatlanhoz kapcsolódó az ingatlanalap által kért iratot és
információt.
(4) Az ingatlantársaság az ingatlanalapokra érvényes általános szabályok szerint köteles az egyéb, pénzügyi eszközeit
a benne részesedéssel rendelkező ingatlanalap letétkezelőjénél tartani.

31. Kölcsönnyújtás, biztosítéknyújtás
50. §

(1) Az ingatlantársaság, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, nem nyújthat hitelt és kölcsönt, ingatlanait
és egyéb eszközeit csak visszterhesen idegenítheti el, azokat csak az ingatlanalapra vonatkozó szabályokkal egyező
módon terhelheti meg.
(2) Az ingatlantársaság kizárólag az adott ingatlantársaságban részesedéssel rendelkező ingatlanalapnak
adhat kölcsönt. A kölcsönt biztosítékokkal kell ellátni. Az ingatlanalap részesedésének megszűnése esetén
az ingatlantársaság által nyújtott kölcsönnek teljes egészében meg kell térülnie.
(3) Az ingatlantársaság által felvett kölcsönök összege az ingatlantársaságban részesedéssel rendelkező ingatlanalapra
vonatkozó e rendelet szerinti hitelfelvételi korlátba beszámít, az adott alap tulajdonosi részesedésének arányában.
Amennyiben az ingatlantársaság az ingatlanalap kizárólagos tulajdonában áll, az előbbi korlát számítása során
figyelmen kívül marad az ingatlantársaság által az ingatlanalaptól felvett kölcsönök összege.
(4) Az ingatlantársaság által a kölcsönfelvételhez kapcsolódó biztosítéknyújtásra az ingatlanalap általi
biztosítéknyújtásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. Hatálybalépés
51. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés
52. §		
Ez a rendelet az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009. július 13-i 2009/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

34. Hatályon kívül helyező rendelkezés
53. §		
Hatályát veszti a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
Összefoglaló táblázat az értékpapír befektetési alapok összes eszközhöz viszonyított általános
befektetési korlátairól
A
1.

B
ÁÉKBV

C

D

Egyéb nyilvános

Zártkörű értékpapír

értékpapír alap

alap

2.

Egy kibocsátó maximális aránya alapesetben

5%

10%

40%

3.

A 2. pontbeli limitet meghaladó kibocsátó
maximális aránya a 4. pont figyelembevételével

10%

15%
(megfelelően
likvid papírok
esetében)

40%

4.

A 3. pontba tartozó értékpapírok összesített
maximális aránya

40%

40%

100%

5.

Egy kibocsátóra vonatkozó limitek indexkövető alap
esetében

20%, illetve
35% egyetlen
adott
kibocsátóra

index
összetételétől
függő

index
összetételétől
függő

6.

Jelzáloglevelek maximális aránya

25%

25%

50%

7.

A 2. pont szerinti limitet meghaladó mértékű
jelzáloglevelek összesített maximális aránya

80%

80%

100%

8.

Egy adott sorozatba tartozó állampapírok maximális
aránya

30%

35%

35%

9.

Egy adott állam maximális aránya

35%, illetve
100% a 8. pont
figyelembevétele mellett

100%

100%

10.

Egy hitelintézet betéteinek maximális aránya

20%

20% felett
külön kiemelni
a kezelési
szabályzatban

20% felett
külön kiemelni
a kezelési
szabályzatban

11.

Egy adott kollektív befektetési értékpapír maximális
aránya alapesetben

20%

20%

20%

12.

Tőkeáttétel maximális mértéke alapesetben

2-szeres

2-szeres

kezelési
szabályzattól
függő

13.

Egyéb, a megengedett eszközök körében tételesen
nem felsorolt értékpapírok és pénzügyi eszközök
maximális aránya

10%

10%

–

3915

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

2. melléklet a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
A származtatott alap nettó pozíciójának számításához alkalmazott szorzók

1.

A.

B.

A nettó pozíciót képező pénzügyi eszköz

Szorzószám

2.

a) Deviza

0,25

3.

b) 3 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötvény, kamatláb pozíció

0,25

4.

c) 3 évnél rövidebb és egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötvény,
kamatláb pozíció

0,15

5.

d) 1 évnél rövidebb hátralévő futamidejű kötvény, kamatláb pozíció,
a befektetési alap alapdevizájában fennálló számlapénz vagy egyéb
követelések

0,10

6.

e) Az a)–d) pontba nem tartozó egyéb pénzügyi eszköz

1,00

A Kormány 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési
követelményekről
A Kormány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) hatálya alá tartozó ÁÉKBV-alapkezelőre terjed ki.

II. Fejezet
Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
kockáztatott érték módszer: a piaci kockázatok mérésének olyan módszere, amely adott valószínűségi
szinten (konfidencia) és időintervallumban határozza meg egy portfólió piaci értékének várható maximális
veszteségét;
2.
likviditási kockázat: annak a kockázata, hogy a kollektív befektetési forma portfóliójának valamely pozíciója
nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron
belül, és ezáltal sérül a nyílt végű kollektív befektetési forma futamidejére előírt folyamatos forgalmazás
követelménye;
3.
működési kockázat: a kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata – ideértve a jogi és
dokumentációs kockázatokat és a kollektív befektetési forma nevében működtetett kereskedési, elszámolási
és értékelési eljárásokból származó kockázatokat – , amely a nem megfelelő belső folyamatokból, illetve
az ÁÉKBV-alapkezelőnek az emberi erőforrásokkal és a rendszerekkel kapcsolatos hibáiból ered, vagy azt
külső események okozzák;
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4.

5.

partnerkockázat: a kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata, amely abból ered, hogy
az ügyletben részt vevő másik fél nem teljesíti a kötelezettségeit, azt megelőzően, hogy az ügylet
pénzforgalmát véglegesen elszámolnák;
piaci kockázat: a kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata, amely a kollektív
befektetési forma portfóliójában lévő pozíciók piaci értékének a piaci változók – például a kamatlábak,
a valutaárfolyamok, az értékpapírok és az áruk ára vagy a kibocsátó hitelképessége – változásából származó
fluktuációjából ered.

MÁSODIK RÉSZ
IGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK, KONTROLLMECHANIZMUSOK ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
III. Fejezet
Általános alapelvek
1. Az eljárásokra és a szervezetre vonatkozó általános követelmények
3. §		
Az ÁÉKBV-alapkezelő olyan üzletmenet-folytonossági politikát fogad el, amely az ÁÉKBV-alapkezelő által alkalmazott
rendszerek és eljárások megszakadása esetén biztosítja azon lényeges adatok és funkciók megőrzését, amelyek
lehetővé teszik a szolgáltatások és tevékenységek fenntartását, vagy amennyiben ez nem lehetséges, lehetővé teszi
az adatok és funkciók mielőbbi helyreállítását, a szolgáltatások és tevékenységek mielőbbi újraindítását.

2. Erőforrások
4. §		
Az ÁÉKBV-alapkezelő – üzleti tevékenységének jellegével, összetettségével, valamint az általa kezelt kollektív
befektetési formák számával, méretével és diverzifikációjával összhangban –
a)
gondoskodik a szükséges képzettséggel és szakértelemmel rendelkező személyek alkalmazásáról,
b)
biztosítja azon erőforrások és szakértelem rendelkezésre állását, amely harmadik személlyel kötött
kiszervezésre irányuló szerződés alapján végzett tevékenységek és a kapcsolódó kockázatok hatékony
nyomon követéséhez szükséges,
c)
biztosítja, hogy amennyiben az érintett személyek több feladatot látnak el, ez ne akadályozza az adott
feladatok megbízható és a szakmai elvárásoknak megfelelő ellátását.

3. Számviteli eljárások
5. §

(1) A Kbftv. 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti számviteli eljárásoknak lehetővé kell tenniük, hogy az ÁÉKBV eszközei
és kötelezettségei mindenkor azonosíthatók legyenek. Az egyes részalapok tekintetében elkülönített számlákat kell
fenntartani.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő olyan számviteli politikát és eljárásokat fogad el és alkalmaz, amely összhangban van az általa
kezelt ÁÉKBV székhely országának számviteli szabályaival.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő az ÁÉKBV eszközeinek és kötelezettségeinek megfelelő és pontos értékelése érdekében
az ÁÉKBV székhely országának nemzeti szabályait veszi figyelembe.

IV. Fejezet
Belső kontroll mechanizmusok
4. A felső vezetés általi kontroll és a felügyeleti funkció
6. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő ügyvezetését ellátó, a Kbftv. 19. § (1) bekezdésében meghatározott személyek
(a továbbiakban: felső vezetés) és a felügyelőbizottság biztosítja, hogy az ÁÉKBV-alapkezelő mindenkor megfeleljen
a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
(2) A felső vezetés biztosítja
a)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt ÁÉKBV – a tájékoztatójában vagy kezelési szabályzatában meghatározott –
befektetési politikájának végrehajtását,
b)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt ÁÉKBV befektetési stratégiájának jóváhagyását,
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c)

hogy az ÁÉKBV-alapkezelő – szervezetén belül vagy harmadik személlyel kötött kiszervezésre irányuló
szerződés alapján – állandó és hatékony megfelelőségi funkcióval rendelkezzen,
d)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt ÁÉKBV befektetési politikájának rendszeres időközönkénti ellenőrzését,
a kockázati korlátok betartását abban az esetben is, ha a kockázatkezelési funkciót harmadik személlyel
kiszervezésre irányuló szerződés alapján látják el,
e)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt ÁÉKBV befektetési döntéseire vonatkozó belső eljárások megfelelőségének
jóváhagyását és rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát,
f)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt ÁÉKBV kockázatkezelési politikájának és az e politika végrehajtását szolgáló
intézkedések, folyamatok és technikák – ideértve a kockázati korlátok rendszerét is – jóváhagyását és
rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát.
(3) A felső vezetés és a felügyelőbizottság az e rendeletben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében
elfogadott politikák, intézkedések és eljárások hatékonyságát rendszeres időközönként felülvizsgálja, értékeli és
az esetleges hiányosságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

5. Állandó megfelelőségi funkció
7. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő – üzleti tevékenységének jellegével, nagyságrendjével és összetettségével összhangban –
olyan üzletszabályzatot fogad el, amelynek alapján
a)
megállapítható az e rendeletben és a Kbftv.-ben foglalt kötelezettségek teljesítésének mulasztási kockázata,
b)
minimalizálható az ilyen kockázatok felmerülése,
c)
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: Felügyelet) számára a jogszabályokban meghatározott hatásköreinek hatékony gyakorlása
biztosítható.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő a jogszabályoknak való megfelelésért és a szabályzatokban foglaltaknak a jogszabályi
rendelkezésekkel való összhangjáért felelős vezetőt (a továbbiakban: megfelelési vezető) nevez ki, aki
a)
független az ÁÉKBV-alapkezelő más tevékenységét irányító vezetőjétől, vele sem alá- vagy fölérendeltségi,
sem más módon utasítási viszonyban nem áll,
b)
rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges hatáskörrel, erőforrásokkal, a feladatellátásban
közreműködő szakértőkkel és a tevékenysége elvégzéséhez szükséges információkhoz való hozzáféréssel, és
c)
legalább évente egyszer jelentést készít a felső vezetés részére a jogszabályokban és szabályzatokban
foglaltaknak való megfelelésről, amely tartalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetése érdekében
megtett intézkedéseket is.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő megfelelési vezetőjének irányítása alá tartozó alkalmazottai
a)
nem vehetnek részt annak a befektetési alapkezelési tevékenységnek a végzésében, amelynek a vizsgálatát
végzik, és
b)
díjazásukat olyan módon kell megállapítani, hogy az semmilyen módon ne befolyásolhassa objektivitásukat.
(4) Nem kell a (3) bekezdésben foglaltakat alkalmazni abban az esetben, ha az ÁÉKBV-alapkezelő számára ez üzleti
tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége figyelembevételével aránytalan terhet jelentene, és
az ÁÉKBV-alapkezelő hitelt érdemlően igazolja, hogy mindez nem befolyásolja hátrányosan a jogszabályokban és
szabályzatokban foglaltaknak való megfelelést.

6. Állandó belső ellenőrzési funkció
8. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő – amennyiben üzleti tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége indokolttá teszi
és azzal arányos – a többi szervezeti egységétől független belső ellenőrzési szervezeti egységet alakít ki, amelynek
feladata
a)
ellenőrzési terv kidolgozása és megvalósítása az ÁÉKBV-alapkezelő irányítási és ellenőrzési rendszerei és
eljárási szabályai célszerűségének és eredményességének vizsgálata és értékelése érdekében,
b)
ajánlások megfogalmazása az a) pontban meghatározott vizsgálat eredményének megfelelően,
c)
a b) pont szerinti ajánlásban foglaltak megvalósításának ellenőrzése,
d)
legalább évi egyszeri jelentéskészítés a felső vezetés részére a belső ellenőrzés tevékenységéről, amely
tartalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetése érdekében megtett intézkedéseket is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti arányossági követelmény az üzleti tevékenység nagyságrendje és a független belső
ellenőrzési szervezeti egység kialakításának, fenntartásának költségei vonatkozásában értelmezendő.

3918

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

(3) Amennyiben független belső ellenőrzési egység kialakítására nem kerül sor, az (1) bekezdés d) pont szerinti
jelentést a felső vezetés által kijelölt, belső ellenőrzésért felelős munkatárs készíti el.

7. Állandó kockázatkezelési funkció
9. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő – amennyiben üzleti tevékenységének és az általa kezelt kollektív befektetési formáknak
a jellege, nagyságrendje és összetettsége indokolttá teszi és azzal arányos – a többi szervezeti egységétől független
kockázatkezelési szervezeti egységet alakít ki. A kockázatkezelési tevékenység független végzése érdekében
az ÁÉKBV-alapkezelő szükség esetén igazolja, hogy megfelelő intézkedéseket fogadott el az összeférhetetlenség
elkerülésére.
(2) A kockázatkezelési szervezeti egység feladata
a)
a 22. § szerinti kockázatkezelési politika és eljárások végrehajtása;
b)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt ÁÉKBV-k kockázati korlátaira vonatkozó rendszernek való megfelelés
biztosítása, ideértve az átfogó kockázatra és a partnerkockázatára vonatkozó jogszabályi korlátokat
a 25–27. §-sal összhangban;
c)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt ÁÉKBV-k kockázati profiljának azonosításával kapcsolatos tanácsadás a felső
vezetés részére;
d)
legalább évi egyszeri jelentéskészítés a felső vezetés és a felügyelőbizottság részére
da)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt minden egyes ÁÉKBV aktuális kockázati szintjének az adott
ÁÉKBV-re megállapított kockázati profillal való összhangjáról,
db)
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt minden egyes ÁÉKBV releváns kockázati korlátrendszerének való
megfeleléséről,
dc)
a kockázatkezelési folyamat megfelelőségéről és eredményességéről, ideértve annak megjelölését,
hogy az esetleges hiányosságok orvoslására megtették-e az indokolt lépéseket;
e)
legalább évi egyszeri jelentéskészítés a felső vezetés részére az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt minden egyes
ÁÉKBV-re vonatkozó aktuális kockázati szintről, valamint a kockázati korlátok tényleges vagy előre látható
megsértéséről, annak érdekében, hogy azonnali és megfelelő lépéseket lehessen tenni;
f)
a 28. §-ban említett tőzsdén kívüli származtatott eszközök értékelésére szolgáló intézkedések és eljárások
felülvizsgálata és támogatása.
(3) A kockázatkezelési szervezeti egység rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges hatáskörrel és
a (2) bekezdésben megjelölt feladatok elvégzéséhez szükséges információkhoz való hozzáféréssel.
(4) Az (1) bekezdés szerinti arányossági követelmény az üzleti tevékenység nagyságrendje és a független
kockázatkezelési szervezeti egység kialakításának, fenntartásának költségei vonatkozásában értelmezendő.
(5) Amennyiben független kockázatkezelési szervezeti egység kialakítására nem kerül sor, a (2) bekezdés e) pont
szerinti jelentést a felső vezetés által kijelölt, kockázatkezelésért felelős munkatárs készíti el.

V. Fejezet
Összeférhetetlenség
8. Az érdek-összeütközések feltárása
10. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelőnek az ÁÉKBV számára esetleg hátrányos érdek-összeütközések feltárása érdekében
figyelembe kell vennie, hogy az ÁÉKBV-alapkezelő, az érintett személy, vagy az ÁÉKBV-alapkezelővel ellenőrző
befolyás révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló személy nem érintett-e az alábbiakban felsorolt esetek
valamelyikében:
a)
az ÁÉKBV terhére pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi veszteséget kerül el,
b)
az ÁÉKBV-nek vagy más ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az ÁÉKBV vagy más ügyfél
nevében teljesített ügylet eredményéhez az ÁÉKBV érdekétől eltérő érdeke fűződik,
c)
az ÁÉKBV érdekével szemben más ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben,
d)
ugyanazt a tevékenységet végzi az ÁÉKBV és más ügyfél számára,
e)
más személytől pénz, áru vagy szolgáltatás formájában olyan ellentételezést kapott vagy fog kapni az ÁÉKBV
részére nyújtott befektetési alapkezeléssel kapcsolatban, amely eltér az adott szolgáltatás szokásos
jutalékától vagy díjától.
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(2) Az érdek-összeütközések feltárása érdekében figyelembe kell venni az ÁÉKBV-alapkezelő
a)
érdekeit, ideértve a csoporttagságból, a szolgáltatások nyújtásából és a tevékenységek végzéséből származó
érdekeket, az ügyfelek érdekeit, és
b)
több ÁÉKBV-vel szemben fennálló kötelezettségeit.

9. Összeférhetetlenségi politika
11. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő az ÁÉKBV számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából
olyan szabályzatot készít (a továbbiakban: összeférhetetlenségi politika), amely arányban áll az ÁÉKBV-alapkezelő
méretével és szervezetével, valamint az általa folytatott üzleti tevékenység jellegével, nagyságrendjével és
összetettségével. Az összeférhetetlenségi politikát az igazgatóság hagyja jóvá. Amennyiben az ÁÉKBV-alapkezelő
egy csoport tagja, az összeférhetetlenségi politika figyelembe veszi a csoport többi tagjának üzleti tevékenységéből
és szerkezetéből következő érdek-összeütközéseket is.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi politika meghatározza
a)
azokat a körülményeket, amelyek a Kbftv. 5. §-ában meghatározott tevékenység esetében olyan
érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, amely az ÁÉKBV-re vagy más ügyfélre nézve hátrányos
következménnyel járhat, és
b)
azon részletes eljárási szabályokat és intézkedéseket, amelyek az a) pontban meghatározott érdekkonfliktus
kezelését célozzák.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő biztosítja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárási szabályok és intézkedések
szerint azok az érintett személyek, akik a 10. § (1) bekezdésben meghatározott helyzetbe kerülhetnek,
az ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységének és méretének, valamint az ügyfélnek okozható kár súlyosságának
figyelembevételével függetlenül végezzék tevékenységüket.
(4) Az ÁÉKBV-alapkezelő az összeférhetetlenségi politikájában a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárási
szabályai és intézkedései között a (3) bekezdésben foglalt lehető legnagyobb függetlenség biztosítása érdekében
a)
úgy szabályozza a befektetési alapkezelési tevékenységekben feladatot ellátó érintett személyek
közötti információáramlást, hogy az ellenőrizhető legyen, és azzal az ügyfél számára a lehetséges
érdek-összeütközésből adódó károkozást megelőzze,
b)
ellenőrzi azon érintett személyeket, akik olyan ügyfelek vagy befektetők nevében vagy javára végzett
befektetési alapkezelési tevékenység keretében látnak el feladatot, akik érdekei között konfliktus állhat fenn,
c)
kizárja azon érintett személyek javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan
tevékenységek keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet,
d)
megakadályozza, hogy bármely személy, jogtalan módon befolyásolhassa annak az érintett személynek
a tevékenységét, aki befektetési alapkezelési feladatot lát el,
e)
biztosítja a megfelelő intézkedések megtételét annak megelőzésére vagy ellenőrzésére, hogy egy érintett
személy egy időben vagy egymás után részt vegyen befektetési alapkezelési tevékenységekben, amennyiben
az ilyen részvétel akadályozhatja az érdek-összeütközések megfelelő kezelését.

10. A súlyos összeférhetetlenséggel járó tevékenységek kezelése
12. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő folyamatos nyilvántartást vezet az általa végzett azon befektetési alapkezelési
szolgáltatásokról, amelyekkel kapcsolatban a 11. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott körülmények
felmerülhetnek.
(2) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő által az érdek-összeütközések kezelése érdekében tett intézkedések nem elegendőek
annak biztosítására, hogy megelőzzék az ÁÉKBV vagy a befektetők érdeksérelmének kockázatát, akkor
az ÁÉKBV-alapkezelő felső vezetését haladéktalanul tájékoztatni kell annak érdekében, hogy meghozhassák
az ahhoz szükséges döntéseket, hogy mindenkor az ÁÉKBV és a befektetők érdekeit szem előtt tartva járjanak el.
A döntésről és annak indokairól az ÁÉKBV-alapkezelő tartós adathordozón történő közzététel útján tájékoztatja
a befektetőket.

11. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiák
13. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő hatékony stratégiát határoz meg a kezelt portfóliókban lévő eszközökhöz kapcsolódó
szavazati jogok kizárólag az érintett ÁÉKBV érdekében történő gyakorlására.
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(2) Az (1) bekezdésben említett stratégia meghatározza
a)
a szavazati jogokkal érintett vállalkozás értékét befolyásoló események nyomon követéséhez,
b)
a szavazati jogok gyakorlásának az adott ÁÉKBV befektetési céljaival és politikájával való összhangjának
biztosításához, valamint
c)
a szavazati jogok gyakorlásából eredő bármely érdek-összeütközés megelőzéséhez vagy kezeléséhez
szükséges intézkedéseket és eljárásokat.
(3) Az (1) bekezdésben említett stratégia rövid összefoglalását a befektetők rendelkezésére kell bocsátani. Az e stratégia
alapján tett lépések részleteit kérésre díjmentesen a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosok rendelkezésére
kell bocsátani.

HARMADIK RÉSZ
MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
VI. Fejezet
Általános alapelvek
12. Az ÁÉKBV-k és a befektetők legfontosabb érdekeit szem előtt tartó eljárásra vonatkozó
kötelezettség
14. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosok egyik csoportját sem részesíti előnyben
a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosok másik csoportjával szemben.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő által alkalmazott eljárásoknak, rendszereknek és megoldásoknak biztosítaniuk kell a piac
stabilitását és integritását hátrányosan érintő gyakorlat megelőzését.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő az ÁÉKBV kezelése során pontos és átlátható árazási modelleket és értékelési rendszereket
használ, és a portfóliók pontos értékelését igazolni is tudja.

13. A kellő körültekintés követelménye
15. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kezelt ÁÉKBV-k érdekeit és a piaci integritást szem előtt tartva kellő körültekintéssel jár el
a befektetések kiválasztása és folyamatos ellenőrzése terén, és az ilyen feladattal megbízott személyek az adott
befektetésekről megfelelő ismeretekkel és tudással rendelkeznek.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében szabályzatot készít, és hatékony
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az ÁÉKBV nevében hozott befektetési döntéseiknek az ÁÉKBV céljaival,
befektetési politikájával és kockázati korlátaival való összhangját biztosítsa.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő kockázatkezelési politikájának végrehajtása során, és amennyiben ez a tervezett befektetés
összetettségére, újszerűségére vagy volumenére figyelemmel szükséges, a befektetés végrehajtása előtt
előrejelzéseket készít és elemzéseket végez arra vonatkozóan, hogy a befektetés hogyan járul hozzá az adott ÁÉKBV
portfóliójának összetételéhez, likviditásához, valamint kockázat és nyereség profiljához. Az elemzéseket megbízható
és naprakész információk alapján kell elvégezni.
(4) Az ÁÉKBV-alapkezelő megfelelő szakértelemmel, gondossággal és körültekintéssel jár el, amikor harmadik
személlyel a kockázatkezelési tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos megállapodást köt. Az ilyen megállapodás
megkötése előtt az ÁÉKBV-alapkezelő megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megbizonyosodjon
arról, hogy a harmadik személy képes a kockázatkezelési tevékenységek megbízható, szakmai elvárásoknak
megfelelő és hatékony ellátására. Az ÁÉKBV-alapkezelő a harmadik személy teljesítményét folyamatosan értékeli.

VII. Fejezet
A vételi és visszaváltási megbízások kezelése
14. A kollektív befektetési értékpapírokra vonatkozó vételi és visszaváltási megbízások
végrehajtásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségek
16. §

(1) Abban az esetben, ha az ÁÉKBV-alapkezelő hajtja végre a befektető kollektív befektetési értékpapírra vonatkozó
vételi vagy visszaváltási megbízását, a megbízatásának végrehajtását követően haladéktalanul, de legkésőbb
a megbízás végrehajtásának napját követő munkanapon, vagy ha az ÁÉKBV-alapkezelő harmadik személytől kapja
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meg a visszaigazolást, e harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő munkanapon értesíti a befektetőt
a megbízás végrehajtásáról.
Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást nem kell megadni, ha ugyanezt az információt a befektető
harmadik személytől is haladéktalanul megkapja.
Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kötelező tartalmi elemei:
a)
az ÁÉKBV-alapkezelő azonosító adatai;
b)
a befektető neve vagy más azonosítója;
c)
a megbízás kézhezvételének napja, időpontja és a fizetés módja;
d)
a végrehajtás időpontja;
e)
az ÁÉKBV azonosító adatai;
f)
a megbízás jellege (vétel vagy visszaváltás);
g)
az érintett kollektív befektetési értékpapírok száma;
h)
a kollektív befektetési értékpapírok egységnyi vételi vagy visszaváltási értéke;
i)
a forgalmazás-elszámolási nap;
j)
a megbízás jegyzési díjakat is tartalmazó bruttó értéke, vagy a visszaváltási díjakkal csökkentett nettó összeg;
k)
a felszámított jutalékok és költségek teljes összege és – ha a befektető kéri – ezek tételes bontása.
Amennyiben egy befektető megbízásait rendszeres időszakonként hajtják végre, az ÁÉKBV-alapkezelő választhat,
hogy az (1) bekezdésben meghatározott értesítés helyett a befektetőt legalább hathavonta tájékoztatja ezen
ügyletekről, a (3) bekezdésben felsorolt információk megadásával.
Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségen felül az ÁÉKBV-alapkezelő a befektető kérésére
tájékoztatást ad a befektető megbízásának aktuális állapotáról.

VIII. Fejezet
A legjobb végrehajtás
15. Az ÁÉKBV nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása
17. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a portfóliók kezelése során az ÁÉKBV érdekeit szem előtt tartva jár el, amikor a kezelt ÁÉKBV
nevében üzletkötési döntéseket hoz.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ÁÉKBV-alapkezelő minden ésszerű lépést megtesz az ÁÉKBV számára a lehető
legjobb eredmény elérése érdekében, figyelembe véve a következő szempontokat:
a)
a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára;
b)
a megbízás költsége;
c)
a megbízás végrehajtásának időigénye;
d)
a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége;
e)
bármely más olyan szempont, amely a megbízás végrehajtása tekintetében szóba jöhet.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál az ÁÉKBV-alapkezelő a következő
szempontokat vizsgálja:
a)
az ÁÉKBV-t jellemző célok, befektetési politika és kockázatok, a tájékoztatóban, vagy az ÁÉKBV kezelési
szabályzatában jelzettek szerint;
b)
a megbízás jellemzői;
c)
a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz jellemzői;
d)
azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más,
a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik
országbeli személy vagy szervezet jellemzői, amelyekhez, a megbízás továbbítható.
(4) Az ÁÉKBV-alapkezelő a (2) és (3) bekezdésben említett kötelezettségnek való megfelelés érdekében eredményes
intézkedéseket hoz és valósít meg, és a követendő szabályokról szabályzatot (a továbbiakban: végrehajtási politika)
készít, amely lehetővé teszi a számára, hogy a megbízások végrehajtása tekintetében a lehető legjobb eredményt
érje el. Az ÁÉKBV-alapkezelő a befektetőt tájékoztatja a végrehajtási politika tartalmáról, és annak lényeges
változásáról.
(5) Az ÁÉKBV-alapkezelő folyamatosan figyelemmel kíséri, és legalább évente egyszer értékeli az intézkedések és
a végrehajtási politika eredményességét annak érdekében, hogy azonosítsa, és szükség esetén kijavítsa az esetleges
hiányosságokat.
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(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl az ÁÉKBV-alapkezelő akkor is felülvizsgálja végrehajtási politikáját, ha olyan
tényszerű változás következik be, amely hátrányosan érinti az ÁÉKBV-alapkezelőnek azt a képességét, hogy a kezelt
ÁÉKBV számára továbbra is a lehető legjobb eredményt érje el.
(7) Az ÁÉKBV-alapkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az ÁÉKBV nevében végrehajtott megbízások
kapcsán a végrehajtási politikában foglaltakkal összhangban járt el.

16. Az ÁÉKBV nevében történő üzletkötésre vonatkozó megbízás más jogalany részére történő,
végrehajtási célú továbbítása
18. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a portfóliók kezelésével összefüggésben az ÁÉKBV érdekeit szem előtt tartva jár el, amikor
a kezelt ÁÉKBV nevében történő üzletkötésre vonatkozó megbízást ad más személy részére.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ÁÉKBV-alapkezelő minden ésszerű lépést megtesz az ÁÉKBV számára a lehető
legjobb eredmény elérése érdekében, figyelembe véve a következő szempontokat:
a)
a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára;
b)
a megbízás költsége;
c)
a megbízás végrehajtásának időigénye;
d)
a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége;
e)
bármely más olyan szempont, amely a megbízás végrehajtása tekintetében szóba jöhet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tényezők fontosságának meghatározásánál az ÁÉKBV-alapkezelő a 21. §
(2) bekezdésében meghatározott szempontokat vizsgálja.
(4) Az ÁÉKBV-alapkezelő a (2) és (3) bekezdésben említett kötelezettségnek való megfelelés érdekében a követendő
szabályokkal kiegészíti végrehajtási politikáját (a továbbiakban: kiegészítő végrehajtási politika). A kiegészítő
végrehajtási politika minden egyes eszközosztály tekintetében meghatározza azokat a személyeket, akikhez
a megbízások továbbíthatók. Az ÁÉKBV-alapkezelő csak akkor köthet ilyen végrehajtási célú megállapodást, ha
az megfelel az e §-ban megállapított kötelezettségeknek. Az ÁÉKBV-alapkezelő a befektetőt tájékoztatja a kiegészítő
végrehajtási politika tartalmáról, és annak lényeges változásáról.
(5) Az ÁÉKBV-alapkezelő folyamatosan figyelemmel kíséri, és legalább évente egyszer értékeli az intézkedések és
a kiegészítő végrehajtási politika eredményességét.
(6) A (4) bekezdésben foglaltakon túl az ÁÉKBV-alapkezelő akkor is felülvizsgálja kiegészítő végrehajtási politikáját, ha
olyan tényszerű változás következik be, amely hátrányosan érinti az ÁÉKBV-alapkezelőnek azt a képességét, hogy
a kezelt ÁÉKBV számára továbbra is a lehető legjobb eredményt érje el.
(7) Az ÁÉKBV-alapkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az ÁÉKBV nevében végrehajtott megbízások
kapcsán a kiegészítő végrehajtási politikában foglaltakkal összhangban járt el.

IX. Fejezet
A megbízások kezelése
17. Általános alapelvek
19. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő által alkalmazott eljárásoknak és megoldásoknak biztosítaniuk kell az ÁÉKBV nevében végzett
portfólióügyletek azonnali és gyors végrehajtását. Az ÁÉKBV-alapkezelő a portfólióügyletek végrehajtása során:
a)
haladéktalanul és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást;
b)
az egyébként összehasonlítható ÁÉKBV megbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében és
haladéktalanul végrehajtja, kivéve, ha a megbízás jellemzői vagy a fennálló piaci feltételek ezt
kivitelezhetetlenné teszik, illetve ha az ÁÉKBV érdekei mást kívánnak.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő a végrehajtott megbízás elszámolásaként kapott bármely pénzügyi eszközt vagy
pénzösszeget haladéktalanul és pontosan átvezeti a megfelelő ÁÉKBV számlájára.

18. Kereskedési megbízások összevonása és allokációja
20. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem hajthat végre megbízást vagy ügyletet úgy, hogy
egy ÁÉKBV megbízást egy másik ÁÉKBV vagy egy másik ügyfél megbízásával, vagy egy sajátszámlás megbízással
összevonja.
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(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő akkor vonhat össze megbízásokat, ha
a)
ez egyetlen olyan ÁÉKBV vagy ügyfél számára sem okoz veszteséget, amelynek vagy akinek a megbízását egy
másik fél megbízásával összevonták, és
b)
rendelkezik olyan allokációs szabályzattal (a továbbiakban: allokációs politika), amely részletesen szabályozza
a megbízások és ügyletek összevont végrehajtásának szabályait, ideértve azt is, hogy a megbízás vagy ügylet
mérete és ára hogyan befolyásolja az allokációt, valamint, hogy a részleges végrehajtás esetében az allokáció
milyen szabályok szerint történik.
(3) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő egy ÁÉKBV megbízást összevon ÁÉKBV-k vagy ügyfelek egy vagy több megbízásával,
és az összevont megbízást részlegesen hajtja végre, akkor az ÁÉKBV-alapkezelő a kapcsolódó kereskedéseket
az allokációs politikával összhangban allokálja.
(4) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő sajátszámlás ügyleteit összevonja egy vagy több ÁÉKBV vagy más ügyfelek megbízásaival,
akkor az ÁÉKBV-alapkezelő a kapcsolódó kereskedéseket nem allokálhatja oly módon, hogy az az ÁÉKBV-k vagy más
ügyfelek számára hátrányos legyen.
(5) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő egy ÁÉKBV vagy egy más ügyfél megbízását egy az ÁÉKBV-alapkezelő saját számlájára
végrehajtásra kerülő ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció
során – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az ÁÉKBV vagy más ügyfél megbízása alapján létrejött ügyletet részesíti
előnyben.
(6) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő
a)
hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az ÁÉKBV vagy más ügyfél által adott megbízás alapján
az ÁÉKBV-alapkezelő saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem vagy kedvezőtlenebb
feltételekkel teljesült volna, és
b)
a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott allokációs politikája részletes rendelkezéseket tartalmaz
az allokáció szabályaira vonatkozóan,
akkor az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a saját számlájára és az ügyfél számlájára történő allokációt
arányosan is teljesítheti.

X. Fejezet
Ösztönzők
19. Az ÁÉKBV érdekeinek védelme
21. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenysége során mindenkor a jogszabályokban foglaltaknak,
a szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az ÁÉKBV érdekeivel összhangban jár el.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÁÉKBV-alapkezelő nem kérhet és nem fogadhat el olyan anyagi
vagy nem anyagi természetű juttatást, előnyt, amelyet
a)
nem az ÁÉKBV vagy az ÁÉKBV javára eljáró harmadik személy részére vagy nem ezek részéről teljesítenek,
b)
nem olyan személy vagy szervezet részére vagy részéről, illetve nevében teljesítenek, amely esetében
ba)
az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás, illetve a juttatás mértékének számítása során
használt módszer az ÁÉKBV előtt a szolgáltatás nyújtását megelőzően pontosan, következetesen és
világosan feltárható, és
bb)
az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás a nyújtott szolgáltatás minőségének javítása
érdekében történik, és nem befolyásolja hátrányosan az ÁÉKBV-alapkezelő (1) bekezdés szerinti
kötelezettségének teljesítését,
c)
nem a befektetési alapkezelési tevékenység ellátásával függ össze vagy hátrányosan befolyásolja
az ÁÉKBV-alapkezelő (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítését.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő a (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt információt összefoglaló formában is
közzéteheti azzal, hogy a befektető kifejezett kérésére a részletes tájékoztatást is haladéktalanul a befektető
rendelkezésére bocsátja.
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NEGYEDIK RÉSZ
KOCKÁZATKEZELÉS
XI. Fejezet
Kockázatkezelésre vonatkozó eljárások
20. Kockázatkezelési politika
22. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő – üzleti tevékenységét és az általa kezelt ÁÉKBV-k jellegét, méretét és összetettségét
figyelembe véve – olyan szabályzatot (a továbbiakban: kockázatkezelési politika) készít és alkalmaz, amely
meghatározza, hogy az általa kezelt ÁÉKBV milyen kockázatoknak van vagy lehet kitéve.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kockázatkezelési politika
a)
tartalmazza azokat az eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ÁÉKBV-alapkezelő képes
legyen az általa kezelt valamennyi ÁÉKBV tekintetében felmérni az adott ÁÉKBV piaci, likviditási és
partnerkockázatnak való kitettségét, továbbá az ÁÉKBV kitettségét minden olyan egyéb kockázatnak,
ideértve a működési kockázatokat is, amelyek az általa kezelt valamennyi ÁÉKBV tekintetében lényegesek
lehetnek,
b)
szabályozza azokat a technikákat, eszközöket és intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy
az ÁÉKBV-alapkezelő teljesítse a 24. §-ban és a 25. §-ban meghatározott kötelezettségeit,
c)
meghatározza az ÁÉKBV-alapkezelőn belüli kockázatkezelésre vonatkozó felelősség-megosztást,
d)
meghatározza a 9. §-ban említett kockázatkezelési szervezeti egység által az igazgatóság és a felső vezetés
felé, illetve a felügyelőbizottság felé teljesítendő beszámolás feltételeit, tartalmát és gyakoriságát.

21. A kockázatkezelési politika értékelése, nyomon követése és felülvizsgálata
23. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő értékeli, nyomon követi és rendszeresen felülvizsgálja
a)
a kockázatkezelési politika, valamint a 24. §-ban és a 25. §-ban említett intézkedések, eljárások és technikák
megfelelőségét és eredményességét,
b)
azt, hogy az ÁÉKBV-alapkezelő milyen szinten felel meg a kockázatkezelési politikának, valamint a 24. §-ban
és a 25. §-ban említett intézkedéseknek, eljárásoknak és technikáknak,
c)
a kockázatkezelési eljárás megvalósítása során tapasztalt hiányosságok megoldása érdekében tett
intézkedések megfelelőségét és eredményességét.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő
a)
folyamatosan biztosítja a Felügyelet számára az (1) bekezdésben meghatározott előírásoknak való megfelelés
felülvizsgálatának lehetőségét,
b)
a kockázatkezelési eljárását érintő bármely lényeges változásról értesíti a Felügyeletet.

22. Kockázatmérés és -kezelés
24. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő – üzleti tevékenységének, valamint az általa kezelt ÁÉKBV-nek a jellegével, nagyságrendjével
és összetettségével arányos, továbbá az ÁÉKBV kockázati profiljával összhangban álló – eljárásrendet fogad el annak
érdekében, hogy
a)
bármely időpontban mérni és kezelni tudja a kezelt ÁÉKBV-t érintő valós vagy lehetséges kockázatokat,
b)
biztosítsa az átfogó kockázatra és a partnerkockázatra vonatkozó korlátok 25. §-sal és 27. §-sal összhangban
történő betartását.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az ÁÉKBV-alapkezelő az általa kezelt minden egyes ÁÉKBV tekintetében megteszi
a következő lépéseket:
a)
az eljárásrend keretében elfogadott kockázatmérési intézkedések, eljárások és technikák kialakítása és
nyomon követése, ami szükséges annak biztosításához, hogy megalapozott és megbízható adatok alapján
pontosan felmérjék a felvett pozíciók kockázatát és ezek hozzájárulását az átfogó kockázati profilhoz,
b)
szükség esetén időszakos visszamenőleges vizsgálatok végzése a – modellalapú előrejelzéseket és
becsléseket is tartalmazó – kockázatmérési intézkedések érvényességének felülvizsgálata céljából,
c)
szükség esetén időszakos stressz-tesztek és forgatókönyv-elemzések végzése a piaci feltételek lehetséges
változásaiból fakadó olyan kockázatok kezelése érdekében, amelyek hátrányosan érinthetik az ÁÉKBV-t,
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d)

a minden egyes ÁÉKBV-t érintő releváns kockázatok kezelésére és ellenőrzésére használt intézkedésekkel
kapcsolatos dokumentált belsőkorlát-rendszer kialakítása, végrehajtása és fenntartása, figyelembe véve
minden olyan kockázatot, amely a 22. § alapján lényeges lehet az ÁÉKBV tekintetében, valamint összhangot
biztosítva az ÁÉKBV kockázati profiljával,
e)
annak biztosítása, hogy az aktuális kockázati szint megfelel az egyes ÁÉKBV-k tekintetében a d) pontban
meghatározott kockázati korlátrendszernek,
f)
olyan eljárások kialakítása, megvalósítása és fenntartása, amelyek az ÁÉKBV kockázati korlát rendszerének
tényleges vagy várható megsértése esetén a szükséges korrekció biztosítható legyen, a befektetők érdekeit
szem előtt tartva.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő megfelelő likviditási kockázatot kezelő eljárást alkalmaz annak érdekében, hogy az általa
kezelt valamennyi ÁÉKBV mindenkor képes legyen megfelelni a Kbftv. 107. § (1) bekezdésének. Szükség esetén
az ÁÉKBV-alapkezelő stressz-teszteket végez, ami lehetővé teszi az ÁÉKBV kivételes körülmények közötti likviditási
kockázatának az értékelését.
(4) Az ÁÉKBV-alapkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt valamennyi ÁÉKBV befektetéseinek likviditási profilja
megfeleljen, a kezelési szabályzatban vagy a tájékoztatóban meghatározott visszaváltási politikának.

23. A teljes kitettség kiszámítása
25. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kezelt ÁÉKBV – a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (4) bekezdése szerinti – teljes kitettségét az alábbi
módszerek valamelyikével számítja ki:
a)
a kezelt ÁÉKBV által származtatott pénzügyi eszközök – ideértve, ha átruházható értékpapír vagy pénzpiaci
eszköz származtatott eszközt tartalmaz – használatával generált járulékos kitettség és tőkeáttétel, amely nem
haladhatja meg az ÁÉKBV nettó eszközértékének teljes összegét;
b)
ÁÉKBV portfóliójának piaci kockázata.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő legalább naponta kiszámítja az ÁÉKBV teljes kitettségét.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kötelezettségvállalási módszer, a kockáztatott érték módszer vagy más továbbfejlesztett
kockázatmérési módszer alkalmazásával számítja ki a teljes kitettséget. A módszer kiválasztásakor a következő
szempontokat veszi figyelembe:
a)
az ÁÉKBV által célzott befektetési stratégia,
b)
a használt származtatott pénzügyi eszközök típusa és összetettsége, és
c)
a származtatott pénzügyi eszközöket tartalmazó portfólió aránya.
(4) Ha egy ÁÉKBV a tőkeáttétel vagy a piaci kockázatnak való kitettség növelése céljából a Korm. r. 7. § (3) bekezdésével
összhangban bizonyos technikákat és eszközöket alkalmaz – ideértve a repó- vagy értékpapír-kölcsönzési
ügyleteket –, akkor az ÁÉKBV-alapkezelőnek ezeket az ügyleteket figyelembe kell vennie a teljes kitettség
kiszámítása során.

24. Kötelezettségvállalási módszer
26. §

(1) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő a teljes kitettség kiszámítására a kötelezettségvállalási módszert alkalmazza, akkor ezt
a módszert kell alkalmaznia minden származtatott pénzügyi eszköz pozícióra – ideértve, ha átruházható értékpapír
vagy pénzpiaci eszköz származtatott eszközt tartalmaz –, akár az ÁÉKBV általános befektetési politikájának részeként
használva kockázatcsökkentés céljából, akár pedig a Korm. r. 7. § (3) bekezdésében említett hatékony portfóliókezelés céljából kerül sor használatukra.
(2) Ha a teljes kitettség kiszámítása a kötelezettségvállalási módszer használatával történik, az ÁÉKBV-alapkezelő
minden egyes származtatott pénzügyi eszköz pozíciót az adott származtatott eszköz mögöttes eszközében található
egyenértékű pozíció piaci értékére vált át (a továbbiakban: szabványos kötelezettségvállalási módszer). Az ÁÉKBV
alapkezelő más olyan számítási módszert is alkalmazhat, amely a Felügyelet értékelése szerint egyenértékű
a szabványos kötelezettségvállalási módszerrel.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő a teljes kitettség kiszámítása során nettósítási és fedezeti megállapodásokat vehet figyelembe,
amennyiben ezek a megállapodások nem hagynak figyelmen kívül nyilvánvaló és lényeges kockázatokat, és
a kockázati kitettség egyértelmű csökkenését eredményezik.
(4) Amennyiben a származtatott pénzügyi eszközök használata nem eredményez járulékos kitettséget az ÁÉKBV
számára, akkor a mögöttes kitettséget nem kell figyelembe venni a kötelezettségvállalási módszerben.
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(5) A kötelezettségvállalási módszer alkalmazása esetén az ÁÉKBV nevében a Korm. r. 15. § (1) bekezdése szerint
megkötött 3 hónapnál rövidebb futamidejű hitelfelvételt nem kell figyelembe venni a teljes kitettség kiszámításakor.

25. Partnerkockázat és kibocsátói koncentráció
27. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő biztosítja, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletből (a továbbiakban: OTC származtatott
ügylet) eredő partnerkockázat a kezelt ÁÉKBV esetén a Korm. r. 8. §-ában meghatározott szint alatt maradjon.
(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő a Korm. r. 8. § (1) és (2) bekezdésében említett határokkal összefüggésben kiszámítja,
hogy mekkora az ÁÉKBV-nek egy adott partnerrel szembeni kitettsége, és ehhez az adott partnerrel kötött OTC
származtatott ügylet piaci értékét kell használnia. Az ÁÉKBV-alapkezelő – amennyiben rendelkezik nettósítási
megállapodással – az ÁÉKBV-nek ugyanazzal a partnerrel fennálló származtatott pozícióit e megállapodás alapján
nettósíthatja is. A nettósítás csak az ugyanazon partnerrel fennálló OTC származtatott ügylet tekintetében
engedhető meg, és nem engedélyezett egyéb más olyan kitettség tekintetében, amely az ÁÉKBV-t ugyanazon
partner vonatkozásában jellemezheti.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő biztosíték elfogadásával csökkentheti az ÁÉKBV adott partnerrel szembeni, OTC származtatott
ügyletből eredő kitettségét. A kapott biztosítéknak kellően likvidnek kell lennie, hogy gyorsan el lehessen adni
olyan áron, ami közel van az eladás előtti értékeléséhez.
(4) Az ÁÉKBV-alapkezelő a biztosítékot figyelembe veszi a partnerkockázati kitettségnek – a Korm. r. 8. § (1) és
(2) bekezdésével összefüggésben történő – számítása során, amikor az ÁÉKBV nevében továbbadja a biztosítékot
az OTC származtatott ügyletben résztvevő partnernek. A továbbadott biztosíték – amennyiben az ÁÉKBV-alapkezelő
rendelkezik nettósítási megállapodással – nettó alapon is figyelembe vehető.
(5) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kötelezettségvállalási módszer szerint számítja ki a Korm. r. 8. §-ában említett kibocsátói
koncentrációra vonatkozó korlátokat a származtatott pénzügyi eszközök használatával teremtett mögöttes kitettség
alapján.
(6) Az ÁÉKBV-alapkezelő a számítás során a Korm. r. 8. § (3) és (4) bekezdésében említett OTC származtatott ügyletekből
eredő kitettség tekintetében figyelembe veszi az OTC származtatott ügylet partnerkockázatát.

26. A tőzsdén kívüli származtatott eszközök értékének megállapítására szolgáló eljárások
28. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő ellenőrzi, hogy az ÁÉKBV OTC származtatott ügyletekkel szembeni kitettségéhez olyan valós
értékeket rendelnek, amelyek
a)
nem csupán az OTC származtatott ügyletben részt vevő partner piaci ajánlatain alapulnak, és
b)
megfelelnek a Korm. r. 5. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ÁÉKBV-alapkezelőnek olyan intézkedéseket és eljárásokat kell kidolgoznia,
megvalósítania és fenntartania, amelyek
a)
biztosítják az ÁÉKBV OTC származtatott ügyletekkel szembeni kitettségének arányos, átlátható és valós
értéken történő értékelését,
b)
megfelelőek és arányosak az érintett OTC származtatott ügyletek jellegével és összetettségével.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő az OTC származtatott ügyletek valós értékét megfelelő, pontos és független értékelés során
állapítja meg. Ha az OTC származtatott ügyletek értékelésére vonatkozó intézkedések és eljárások harmadik személy
tevékenységének bevonásával járnak, akkor az ÁÉKBV-alapkezelőnek be kell tartania a 4. § b) pontjában és a 15. §
(4) bekezdésében meghatározott követelményeket.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában a kockázatkezelési szervezeti egységet egyedi kötelezettségekkel és
feladatokkal kell ellátni.
(5) A (2) és (3) bekezdésben említett értékelési intézkedéseket és eljárásokat megfelelően dokumentálni kell.

27. A származtatott eszközökre vonatkozó beszámolók
29. §

(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a Felügyelet részére legalább évente egyszer beszámolót küld a származtatott eszközökre
vonatkozóan, amely tartalmazza:
a)
az egyes kezelt ÁÉKBV-k esetében alkalmazott származtatott ügyletek típusaira vonatkozó pontos
tájékoztatást,
b)
a mögöttes kockázatok mértékét,
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c)
a mennyiségi korlátokat, és
d)
azokat a módszereket, amelyeket a származtatott ügyletekkel járó kockázatok becslésére választottak ki.
(2) A Felügyelet felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett beszámoló rendszerességét és teljességét.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. Hatálybalépés
30. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

29. Az Európai Unió jogának való megfelelés
31. §		
Ez a rendelet a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények,
az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti
megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2010. július 1-jei 2010/43/EU bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

30. Módosító rendelkezések
32. §		
A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi
CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.)” szövegrész helyébe a „kollektív befektetési formákról és kezelőikről,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban:
Kbftv.)” szöveg,
b)
2. § 8. pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, a „Batv.” szövegrész helyébe a „Kbftv.” szöveg,
c)
7. § (6) bekezdés a) pontjában a „Batv.-ben” szövegrész helyébe a „Kbftv.-ben” szöveg
lép.
33. §		
Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában a „befektetési
alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény” szövegrész helyébe a „kollektív
befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi
XVI. törvény” szöveg lép.

31. Hatályon kívül helyező rendelkezések
34. §		
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti,
összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggő módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 3. és 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
a 6. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 9. és 10. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § d) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § g) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 18. és a 21. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
40. § (5) bekezdésében,
a 20. alcím tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § a) és
c) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában,
a 26. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § d) pontjában,
a 27. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
23. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 28. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 29. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 30. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a), c) és d) pontjában,
a 31. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában,
a 32. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és
(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének
biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 98/1995. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed a jogszabályban erre feljogosított kibocsátó által belföldön nyilvánosan vagy
zártkörűen sorozatban forgalomba hozott értékpapírok nyomdai úton történő előállítására (a továbbiakban:
előállítás) és megsemmisítésére.”
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(2) A 98/1995. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az „A gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe
az „A Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseitől” szöveg lép.

2. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 213/1996.
Korm. rendelet)
a)
8. § (1) bekezdés a) pontjában, és
b)
8. § (3), (4), (7) és (8) bekezdésében
a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „hitelintézettel kötött garanciaszerződés” szöveg lép.
(2) A 213/1996. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „hitelintézettel kötött
garanciaszerződésből” szöveg lép.

3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a)
9. § (17) bekezdésében az „átalakulással” szövegrészek helyébe az „átalakulással, egyesüléssel, szétválással”,
b)
20. § (2) bekezdés 17. pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia”,
c)
7. számú melléklet III. fejezet (4) bekezdés a) pontjában a „bankgaranciával” szövegrész helyébe
a „garanciával”
szöveg lép.

4. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a)
6. § (17) bekezdésében az „átalakulással” szövegrészek helyébe az „átalakulással, egyesüléssel, szétválással”,
b)
7. § (2) bekezdés e) pontjában az „átalakulásával” szövegrész helyébe az „átalakulásával, egyesülésével,
szétválásával”
szöveg lép.

5. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 12/2001. Korm. rendelet)
12. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően a jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevél állománya után is
jogosult az e § szerinti kamattámogatást igénybe venni, amely hitelintézet részére nyújtott olyan refinanszírozási
jelzáloghitelt finanszíroz, amelynek fedezeteként Magyarország területén lévő ingatlanon fennálló jelzálogjogot
különvált zálogjogként ruháztak a jelzálog-hitelintézetre és a különvált jelzálogjoggal biztosított eredeti
jelzáloghitel-követelés legkésőbb a refinanszírozási jelzáloghitel nyújtásának időpontjától mindenben megfelel
az (1) bekezdésben, kiegészítő kamattámogatású kölcsönök esetében a (8) bekezdésben meghatározott
feltételeknek.”
(2) A 12/2001. Korm. rendelet
a)
9. § (2) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint 12. § (1) bekezdés b) pontjában
az „a Ptk. 685. § b) pontja” szövegrész helyébe az „a Ptk.”,
b)
12. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában, 17. § (4) bekezdés b) pontjában, 18. § (4) és (15) bekezdésében,
valamint 20. § (8) bekezdésében az „a Ptk. 232. §-a” szövegrész helyébe az „a Ptk.”,
c)
15. § (5) bekezdésében az „a Ptk. 232. §-a” szövegrészek helyébe az „a Ptk.”,
d)
21. § (6) bekezdésében az „a Ptk. 301. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Ptk.”,
e)
36. § (4) bekezdésében az „a Ptk. 685. § c) pontja” szövegrész helyébe az „a polgári perrendtartásról szóló
törvény”,
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f)

40. § (4) bekezdésében az „a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal” szövegrész helyébe
az „a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal”
szöveg lép.

6. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 281/2001. Korm. rendelet) 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Nem bízható meg pénztári vagyonkezeléssel az a gazdasági társaság,)
„a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy ezek Öpt.
2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti közeli hozzátartozója a pénztár alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője, vagy
ezek Öpt. 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti közeli hozzátartozója,”
(2) A 281/2001. Korm. rendelet 5. számú mellékletében a „PSZÁF kód” szövegrész helyébe a „Felügyeleti kód” szöveg lép.

7. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosítása
7. §		
A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár vagyonkezelési tevékenységét részben vagy egészben kihelyezheti. Nem bízható meg pénztári
vagyonkezeléssel az a gazdasági társaság,)
„a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy ezek Mpt.
4. § (2) bekezdés y) pontja szerinti közeli hozzátartozója a pénztár alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője, vagy
ezek Mpt. 4. § (2) bekezdés y) pontja szerinti közeli hozzátartozója,”

8. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól,
valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és
vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint
az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól
szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2001. Korm. rendelet) a következő 11/A. §-sal egészül
ki:
„11/A. § Az értékpapírszámlán és az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszköz, követelés, továbbá a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott pénzügyi eszköz, a számlatulajdonos, illetve
a számlatulajdonos vezetője és a számlavezető megállapodása alapján óvadék tárgyát képezhetik.”
(2) A 284/2001. Korm. rendelet
a)
15. § (1) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára”,
b)
16. § (2) bekezdésében a „bankszámlát” szövegrész helyébe a „fizetési számlát”
szöveg lép.

9. A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 285/2001. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § Kötvénynek a Tpt.-ben ilyenként meghatározott értékpapír minősül.”
10. §		
Hatályát veszti a 285/2001. Korm. rendelet 2. és 3. §-a.
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10. A kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A kincstárjegyre egyebekben a kötvényre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.”

11. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,
a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről
szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető
kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2001. Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó biztosításokra és viszontbiztosításokra a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) biztosítási fejezetének rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a 17/B. § (1) bekezdésében meghatározott mentesülési okok a Ptk. 6:464. §
szerinti mentesülési szabályokkal együtt alkalmazandók.”
(2) A 312/2001. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„x) gazdálkodó szervezet: az Etv. 1. § (5a) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet.”
(3) A 312/2001. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Forgalmi típusú ügyletek esetén, amennyiben a 19. § szerinti általános szerződési feltételek nem tartalmazzák
a mentesülést arra az esetre, ha a kár az exportőr, illetve a szerződés teljesítésében résztvevők szerződésben
meghatározott kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséből ered, továbbá ha nem tartalmazzák
a 17/B. § (4) bekezdésben szereplő kárfizetési halasztást, a biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy a szerződés
teljesítésében résztvevőkkel visszkereseti megállapodást kössön a biztosítottnak kifizetett kártérítési összeg
Mehib Rt. részére történő megfizetésére vonatkozóan, arra az esetre, ha a kár a külkereskedelmi szerződés nem
szerződésszerű teljesítéséből ered.”
(4) A 312/2001. Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés g) pontjában a „bankgarancia” szövegrészek helybe a „garancia” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés n) pont na) alpontjában a „Ptk. 685/B. §” szövegrészek helyébe a „Ptk. 8:2. §” szöveg,
c)
2. § (1) bekezdés n) pont nb) alpontjában a „Ptk. 685/B. §” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:2. §” szöveg,
d)
4. § (1) bekezdés c) pontjában a „bankgarancia vállalásából” szövegrész helybe a „hitelintézet által nyújtott
garancia vállalásából” szöveg,
e)
4. § (3) bekezdés h) pontjában „a bankgarancia biztosítása esetén a bankgarancia” szövegrész helyébe
a „hitelintézet által vállalt garancia biztosításánál a garancia” szöveg,
f)
5. § c) pontjában a „garantőr által nyújtott bankgarancia” szövegrész helybe a „garanciát vállaló hitelintézet
által nyújtott garancia” szöveg,
g)
6/A. §-ában a „Bankgarancia biztosításnál” szövegrész helyébe a „Hitelintézet által vállalt garancia
biztosításánál” szöveg, a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia” szöveg,
h)
15. § (2) bekezdés b) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „hitelintézet által vállalt garancia”
szöveg,
i)
17/A. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a „bankgaranciával” szövegrész helyébe a „hitelintézet által
vállalt garanciával” szöveg
lép.

12. Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet
módosítása
13. §		
Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében
az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény baleset-biztosításra” szövegrész helyébe az „a Polgári
Törvénykönyv balesetbiztosítási szerződésre” szöveg lép.
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13. A független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés
minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
14. §

(1) A független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi
követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 319/2004. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § A független biztosításközvetítői, illetve a biztosítási szaktanácsadói tevékenység végzésének feltételét képező
szakmai felelősségbiztosítási szerződés kiterjed a független biztosításközvetítői, illetve a biztosítási szaktanácsadói
tevékenység végzése során, e minőségben az ügyfélnek okozott olyan
a) kárra, amelyért a tevékenységet végző (a továbbiakban: biztosított) jogszabály szerint felelősséggel,
b) sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre, amely alapján a biztosított jogszabály szerint
sérelemdíj megfizetéssel
tartozik.”
(2) A 319/2004. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felelősségbiztosítási szerződés hatálya a biztosított alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra és
sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is kiterjed, ha a kár, illetve a sérelemdíj-követelés
alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem az 1. §-ban foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik, és
a biztosított az alkalmazott, illetve a megbízott által okozott kárért, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló
személyiségi jogsérelemért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve amelyet megfizetni köteles.”
(3) A 319/2004. Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A felelősségbiztosítási szerződésnek – a szerződés hatálya alatt folyamatosan – a független
biztosításközvetítőkre vonatkozóan a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény
(a továbbiakban: Bit.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatárokig, a biztosítási szaktanácsadókra
vonatkozóan a Bit. 51. § (3) bekezdésében meghatározott összeghatárig kell fedezetet biztosítania (a továbbiakban:
biztosítási összeghatár).
(4) Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért
a biztosító nem köteles helytállni. Az önrészesedés mértéke biztosítási eseményenként a független
biztosításközvetítők esetében a 2 millió forintot, a biztosítási szaktanácsadók esetében az 500 ezer forintot nem
haladhatja meg.”
(4) A 319/2004. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „káresemény” szövegrész helyébe a „káresemény, illetve
sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem” szöveg lép.

14. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
módosítása
15. §		
A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés
b) pontjában az „a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó” szövegrész helyébe a „nem
gazdasági társasági formában működő” szöveg lép.

15. A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról,
valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási
megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akkr.)
a)
5. § (2) bekezdés c) pontjában a „gazdálkodó kutatószervezet” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet”,
b)
7. § (1) bekezdés b) pontjában a „gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet”,
c)
13. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”, és
d)
2. mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG”
szöveg lép.
17. §		
Hatályát veszti az Akkr. 4. § 5. pontjában a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.
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16. Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének
minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló
197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális
tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
197/2007. Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az ingatlanértékelő tevékenysége végzésének feltételét képező szakmai felelősségbiztosítási szerződésnek ki
kell terjednie az ingatlanértékelési tevékenység végzése során, e minőségben az ingatlanalapnak okozott olyan
a) kárra, amelyért az ingatlanértékelő jogszabály szerint felelősséggel,
b) sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre, amely alapján az ingatlanértékelő jogszabály
alapján sérelemdíj megfizetéssel
tartozik.”
(2) A 197/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felelősségbiztosítási szerződés hatálya az ingatlanértékelő alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott
kárra és sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is kiterjed, ha a kár, illetve a sérelemdíjkövetelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem a 2. §-ban foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik
és az ingatlanértékelő az alkalmazott, illetve a megbízott által okozott kárért, illetve sérelemdíj-követelés alapjául
szolgáló személyiségi jogsérelemért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve amelyet megfizetni köteles.”
(3) A 197/2007. Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében a „kártérítésnek” szövegrész helyébe a „kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak”,
b)
3. § (3) bekezdésében a „káresemény” szövegrész helyébe a „káresemény, illetve sérelemdíj-követelés alapjául
szolgáló személyiségi jogsérelem”
szöveg lép.

17. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Uszr.) 7. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7. § Az utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az utazásszervezőt arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási
szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.”
(2) Az Uszr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,
a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált
helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és
az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.”
(3) Az Uszr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a (2) és
(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni,
illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható
olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét –
került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre
(a továbbiakban: vis maior), vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról
az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.”
(4) Az Uszr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve
a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem
az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
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b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás
teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre,
illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.”
(5) Az Uszr. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való
felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének
kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerződésben korlátozható.
(3) Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos
szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.”
(6) Az Uszr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.)
megállapított rendelkezéseit a Mód.r. hatálybalépését követően kiadott programfüzetekre, illetve a hatálybalépését
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.”

18. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált
programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
20. §

(1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében
nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § d) pontjában az „arra
a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész helyébe
az „arra a természetes és jogi személyre” szöveg lép.
(2) Az R1. 4. § (5) bekezdésében az „[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § g) pontja]” szövegrész helyébe az „[A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja]” szöveg lép.

19. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendelet 2. § (11) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 6. § (7) bekezdésében és 8. § (1) és
(11) bekezdésében az „a Ptk. 232. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Ptk.” szöveg lép.

20. A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KFItámr.)
a)
9. § (2) bekezdésében a „konzorciumot” szövegrész helyébe a „konzorcium többi tagját”,
b)
33. § (2) bekezdés h) pontjában a „konzorcium képviseletére” szövegrész helyébe a „konzorcium többi tagja
képviseletére”,
c)
34. § (1) bekezdésében a „konzorcium vezetője vagy képviselője” szövegrész helyébe a „konzorcium vezetője
vagy a konzorciumi tagok képviselője”
szöveg lép
23. §		
Hatályát veszti a KFItámr. 5. §-ában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,” szövegrész.
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21. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló
175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért
a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
1. § d) pontjában az „arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra”
szövegrész helyébe az „arra a természetes és jogi személyre” szöveg lép.

22. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
a)
1. § 2. pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §
b) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti”,
b)
13. §-ában az „a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy
tényleges vállalatcsoportként működő gazdasági társasággal” szövegrész helyébe „a Ptk. szerinti ugyanazon
elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő jogi személlyel”
szöveg lép.

23. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben” szövegrész helyébe az „a
Polgári Törvénykönyvben”,
b)
3. § (6) bekezdés b) pontjában, 4. § (5) bekezdésében, valamint 13. § (5) bekezdésében az „a Ptk. 232. §
(3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Ptk.”,
c)
6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (8) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 12. §
(7) bekezdésében, valamint 16. § (5) bekezdésében az „a Ptk. 301. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a
Ptk.”
szöveg lép.

24. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
4. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Ptk. 685. § b) pontja” szövegrész helyébe az „a Ptk.”,
b)
4. § (10) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében az „a Ptk. 301. § (1) bekezdése”
szövegrész helyébe az „a Ptk.”,
c)
15/A. §-ában az „a Ptk. 232. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Ptk.”
szöveg lép.

25. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

26. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben” szövegrész helyébe az „a
Polgári Törvénykönyvben”,
b)
10. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében az „a Ptk. 301. §
(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Ptk.”,
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c)

14. § (2) bekezdésében az „a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamattal” szövegrész helyébe az „a
Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal”,
d)
15. § (7) bekezdésében az „a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal” szövegrész helyébe az „a Ptk.
szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal”
szöveg lép.

27. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható
támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes
szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
a)
17. § (3) bekezdésében a „formailag megfelelő bankgarancia nyilatkozatot vagy készfizető kezesi
nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „hitelintézettel kötött garanciaszerződést vagy kezességi szerződést”,
b)
2. melléklet 2. pont 2.1.10. alpontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „hitelintézettel kötött
garanciaszerződés”
szöveg lép.

28. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 217/2012. Korm. rendelet) 3. melléklet
a)
138. pontjában a „Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék)”
szövegrész helyébe a „Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog”,
b)
145. pontjában a „Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék)”
szövegrész helyébe a „Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog”,
c)
380. pontjában a „személyhez fűződő” szövegrészek helyébe a „személyiségi”,
d)
380. pontjában az „a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek” szövegrész helyébe az „a foglaló,
a kötbér, a jótállás, a garanciaszerződés, a kezességi szerződés, a zálogjog”,
e)
397. pontjában a „személyhez fűződő jogokra” szövegrész helyébe a „személyiségi jogokra”,
f)
451. pontjában az „A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere és az egyes mellékkötelezettségek
jellemzői” szövegrész helyébe az „A foglaló, a kötbér, a jótállás, a garanciaszerződés, a kezességi szerződés,
a zálogjog”,
g)
751. pontjában a „személyhez fűződő jogok” szövegrész helyébe a „személyiségi jogok”,
h)
751. pontjában az „a szerződést biztosító mellékkötelezettségek” szövegrész helyébe az „a garanciaszerződés,
a kezességi szerződés, a zálogjog”,
i)
751. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok; a jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaságok” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságok formái”,
j)
758. pontjában a „szerződést biztosító mellékkötelezettségekre” szövegrész helyébe a „garanciaszerződésre,
a kezességi szerződésre, a zálogjogra”,
k)
758. pontjában a „szerződést biztosító mellék-kötelezettségek rendszere és az egyes mellék-kötelezettségek
jellemzői” szövegrész helyébe a „garanciaszerződés, a kezességi szerződés, a zálogjog ismerete”,
l)
779. pontjában a „mellékkötelezettségek” szövegrész helyébe a „garanciaszerződés, kezességi szerződés,
zálogjog”,
m)
784. pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével” szövegrész helyébe a „pénzügyi
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal”,
n)
784. pontjában az „A felügyelet és az MNB számára” szövegrész helyébe az „A Magyar Nemzeti Banknak
a felügyeleti és a jegybanki alapvető feladataihoz”,
o)
791. pontjában az „A PSZÁF” szövegrész helyébe az „A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank”,
p)
1443. pontjában az „Eljár a bankgarancia” szövegrész helyébe az „Eljár a garancia”,
q)
1443. pontjában a „Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék)”
szövegrész helyébe a „Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog”
szöveg lép.
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32. §		
Hatályát veszti a 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet
a)
138. pontjában a „(váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy,
befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti tagi részjegy, részvény)”,
b)
751. pontjában az „ , építési szerződés”,
c)
774. pontjában az „ ; a PSZÁF ellenőrzési feladatai”,
d)
780. pontjában a „PSZÁF,”,
e)
789. pontjában a „(váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy,
befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti üzletrész, részvény)”
szövegrész.

29. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a devizaés kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. § 1., 2., 4., 7. és 9. pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia” szöveg lép.

30. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
Hatályát veszti a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.)
Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése.

31. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében
az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy
hozzátartozója” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

32. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet
a)
9. § (3) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrészek helyébe a „garanciaszerződés”,
b)
9. § (4) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garanciaszerződés”,
c)
9. § (4) bekezdésében és 9. § (5) bekezdés a) pontjában a „bankgaranciát nyújtó” szövegrész helyébe
a „garanciát vállaló”,
d)
9. § (5) bekezdésében a „bankgaranciának” szövegrész helyébe a „garanciaszerződésnek”
szöveg lép.

33. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §
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8. pontjában az „a gazdasági társaságokról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvben”
szöveg lép.

34. Záró rendelkezések
38. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
39. §		
A 2. § és – az utazási csomag igénybevételére irányuló szerződés szabályozása tekintetében – a 19. § a szervezett
utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 81/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § c) 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
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. adósságkezelési program: a Segítő Szervezet által szervezett vagy koordinált olyan program, ami a bérlő és
az együttköltöző háztartás tagjainak problémáira igyekszik megoldást nyújtani;
10. Segítő Szervezet: a bérbeadó és a bérlő között létrejövő adósságkezelési és együttműködési megállapodás
teljesítése, a bérlő anyagi helyzetének rendezése érdekében szükséges mentorálási feladatok ellátására
e rendeletben kijelölt szervezet.”
2. §		
Az R. 10/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adósságkezelési és együttműködési megállapodás kötelező tartalmi eleme, hogy a bérlő vállalja, hogy
a) a bérleti jogviszonyból eredő, a bérbeadóval szemben fennálló, lejárt esedékességű tartozásait 12 hónap alatt
megfizeti a bérbeadónak,
b) az anyagi helyzetének rendezése érdekében együttműködik a bérbeadóval, illetve a Segítő Szervezettel,
különösen abban, hogy
ba) amennyiben álláskeresőnek minősül, abban az esetben elfogadja a felajánlott közfoglalkoztatást,
bb) hozzájárul ahhoz, hogy a Segítő Szervezet, illetve a képviseletében eljáró személy megismerhesse a bérlő
adósságaira vonatkozó adatokat, információkat, és azokat a határozott idejű bérleti szerződés 10/C. § (1) bekezdés
alapján történő határozatlan időtartamúvá alakulásáig vagy az ingatlan 10/C. § (2) bekezdés szerinti visszaadásáig
nyilvántartsa,
bc) részt vesz az adósságkezelési programban,
bd) kapcsolatot tart a Segítő Szervezettel, illetve a képviseletében eljáró személlyel.”
3. §		
Az R. IV. Fejezete a következő 8. alcímmel egészül ki:

„8. A Nemzeti Eszközkezelő tevékenysége keretében a bérlőkhöz kapcsolódó mentorálási feladatok
ellátása
11/B. § (1) Az e rendeletben a Segítő Szervezet részére meghatározott feladatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület és a Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány által létrehozott konzorcium a Nemzeti
Eszközkezelővel kötött szerződés alapján látja el.
(2) A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok körét a 6. melléklet határozza meg.”

3939

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

4. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
5. §		
Az R.
a)
1. § 8. pontjában az „az általa megjelölt szervvel, szervezettel, személlyel” szövegrész helyébe az „a Segítő
Szervezettel” szöveg,
b)
10/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „bérbeadó által kijelölt szerv, szervezet” szövegrész helyébe a „Segítő
Szervezet” szöveg
lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 81/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok
A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok:
1.
rendszeres személyes kapcsolattartás az érintett bérlőkkel és az együttköltöző háztartás tagjaival,
2.
a bérlő vagy az együttköltöző háztartás tagja mint ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében
szociális és egyéb információs adatok gyűjtése,
3.
ügyintézésben való közreműködés,
4.
családi költségvetési terv készítése,
5.
szociális, életvezetési, adósságkezelési és mentálhigiénés tanácsadás a bérlők számára,
6.
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátások közvetítése, tanácsadás,
7.
egyéni és csoportos programok szervezése,
8.
a bérlők, illetve az együttköltöző háztartástagok kapcsolatteremtési készségének javítása érdekében
a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő programok és szolgáltatások
szervezése,
9.
közvetítés a bérbeadó, a közüzemi szolgáltatók, a közjegyzők, végrehajtók, hatóságok, egyéb érintett szervek
és a bérlő mint díjhátralékos ügyfél között,
10.
munkanélküli bérlők elhelyezkedésének elősegítése (álláskeresési tanácsadás, önéletrajz készítése,
továbbképzés/átképzés keresése),
11.
adósságkezelési program működtetése,
12.
indokolással ellátott javaslat készítése arra vonatkozóan, hogy a bérlő 10/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a bérlő ingatlanban maradása indokolt.”
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A Kormány 82/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1. § tekintetében
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány a Hivatalt jelöli ki a miniszter területfejlesztési feladatainak ellátását segítő háttérintézménynek.”
2. §		
Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal területfejlesztési tevékenysége körében
a) közreműködik a területfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai előkészítő, tervezési, koordinációs, elemző és értékelő
feladatok ellátásában; így különösen közreműködik a területpolitikához kapcsolódó tervezetek előkészítésében,
a területfejlesztési stratégiai tervezéshez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátásában, a területfejlesztési tervezés
szakmai rendszerének kidolgozásában, a város-vidék együttműködéséhez, a határon átnyúló és kiemelt térségekhez
kapcsolódó területfejlesztési stratégiai feladatokban, valamint a területi elemzési, értékelési munka szakmai szintű
koordinációjában, módszertani támogatásában;
b) közreműködik a nemzetközi területfejlesztési feladatok ellátásában, így különösen a tervezési és területi
kohézióhoz kapcsolódó feladatok koordinációjában, valamint nemzetközi projekt-együttműködéseket készít elő és
valósít meg;
c) szervezetén belül elkülönülten ellátja a Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatósági
és technikai titkársági feladatait.”
3. §		
Az R. 1. § (1) bekezdésében a „gazdaságpolitikáért” szövegrész helyébe a „területfejlesztés stratégiai tervezéséért”
szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és
tartalmára vonatkozó szabályokról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés x) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
fakadó vizes területek: az árvízvédelmi töltés mentett oldalán lévő, olyan mélyfekvésű területek, amelyeken
az árvízi víznyomás hatására szivárgó víz jut a felszínre és különböző nagyságú és időtartamú vízborítást
okoz;
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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fenntartó: a vizek és közcélú vízilétesítmények tulajdonjogából eredő, illetve az ezzel járó vagyonkezelői
jogok és kötelezettségek gyakorlását teljesítő, továbbá a fenntartási szakfeladatokat – mint közfeladatokat –
jogszabály rendelkezése folytán, illetve egyéb jogviszony alapján ellátó személy vagy szervezet;
folyószakasz mederkezelője: a területi vízügyi igazgatási szerv;
holtág: a folyók szabályozása vagy a természetes medervándorlás következtében keletkezett olyan meder
vagy mederszakasz, amely a természetes vízszállításban nem vesz részt;
hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az árvédelmi fővédvonal közötti terület;
középső sáv: a folyók hullámterében a védő erdősáv és a parti sáv közötti terület;
levezető sávok: a nagyvízi meder azon részei, amelyek az árvíz és a jég elvezetésében részt vesznek, ezek:
a)
elsődleges levezető sáv: a nagyvízi meder azon része, ahol az árvízi vízhozamok és a jég
a legkedvezőbb áramlási viszonyok mellett vonulnak le,
b)
másodlagos levezető sáv: jelentősen részt vesz az árvizek levezetésében,
c)
átmeneti levezető sáv: az árvizek által időszakosan elöntött területrész,
d)
áramlási holttér: területrész, ahol nincs áramlás, de mint tározó térfogat szerepe van az árvizek
levonulásában;
mértékadó árvízszint: az árvízvédelmi művek, valamint a folyók medrét, a hullámteret és a nyílt árteret
keresztező építmények tervezésénél és megvalósításánál figyelembe veendő, a vízgazdálkodásért felelős
miniszter által megállapított árvízszint;
nagyvízi mederkezelési terv: az 1. melléklet szerinti tervdokumentáció alapján készülő miniszteri rendelet,
amely a nagyvízi meder kezelésének módját, feltételeit rögzítő, a folyó teljes hosszára vonatkozó célállapot
elérése, illetve fenntartása érdekében szükséges előírásokat és intézkedéseket, valamint helyszínrajzokat és
térképi mellékleteket tartalmazza;
nyári gát: a hullámtéren épült vízilétesítmény, a fővédvonalnál alacsonyabb töltés, amely a mértékadó
árvízszintnél alacsonyabb és ezért gyakoribb árvíz ellen véd;
parti sáv: a vizek partvonala, valamint a közcélú vízilétesítmények mentén húzódó és e rendelet szerint
meghatározott szélességű területsáv, amely az azokkal kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja;
partvonal: a meder és a part találkozási vonala;
tereptárgy: a terepből kiemelkedő mesterséges létesítmény (különösen az építmény, a kereszttöltés,
a tuskódepónia, a hullámtéren a bányaművelés során keletkezett meddőhányó);
védő erdősáv: az elsőrendű árvízvédelmi töltés hullámtéri védősávja mellett húzódó, a töltés hullámverés és
jég elleni védelmét szolgáló területsáv;
védősáv: az elsőrendű árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, 10-10 méter
szélességű területsáv;
vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:
a)
az olyan terepmélyedések, síkvidéki erek, semlyékek, amelyek a területet érintő vízszabályozás,
vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,
b)
a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek
felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,
c)
a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan
területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,
d)
a folyók elhagyott ősmedrei, a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan
vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete a folyó egykori medrére vezethető vissza.

2. A parti sávra vonatkozó rendelkezések
2. §

(1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízilétesítmények
mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére az e rendeletben
meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatnak.
(2) E § alkalmazásában szakfeladatok: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá fenntartási és helyreállítási
munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.
(3) A parti sáv szélessége:
a)
a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 10 méterig,
b)
az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak
mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
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c)
az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 méterig
terjed.
(4) A tulajdonos vagy a fenntartó kérelmére a vízügyi hatóság a (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
szélességtől eltérő, de legfeljebb 10 méter szélességű parti sávot is megállapíthat, ha azt a szakfeladatok ellátása
feltétlenül indokolja.
(5) Az árvízvédelmi művek, belvízvédelmi és egyéb csatornák, továbbá a tározók vízjogi üzemeltetési engedélyének
részét képező üzemeltetési szabályzatnak azokat a rendelkezéseit, amelyek a parti sáv méretének meghatározását
tartalmazzák, a vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
nyilvános közzétételre vonatkozó szabályai alkalmazásával közzéteszi.
(6) A parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfeladatok közérdekű ellátására figyelemmel használható,
hasznosítható.
3. §

(1) Azon vízfolyásszakaszokon, amelyekre nagyvízi mederkezelési terv készül, a parti sávba tartozó területek
használatát, építmények elhelyezését az adott mederszakaszra kidolgozott nagyvízi mederkezelési terv határozza
meg.
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág esetében parti sávban
a)
külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és
megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető
tevékenység folytatható,
b)
csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a meder
használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti építmény
helyezhető el.

4. §

(1) A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási
munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója köteles
a jogellenes állapotot megszüntetni és a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani, amelyre a fenntartó
határidő tűzésével az ingatlan használóját felszólíthatja.
(2) Ha az ingatlan használója a fenntartó felszólításának – az arra megállapított megfelelő időtartamon belül – nem tesz
eleget, a fenntartó az illetékes vízügyi hatóság megkeresésével kezdeményezi a vízgazdálkodási szempontból káros
állapot megszüntetésére irányuló hatósági eljárás megindítását.

3. A folyók nagyvízi medrének használata és hasznosítása
5. §

(1) A nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításának megvalósítására, a művelési ág megváltoztatására,
valamint építménynek a nagyvízi mederben történő elhelyezésére vonatkozó hozzájárulás megadása előtt
a folyószakasz mederkezelőjének vizsgálnia kell a kérelemben foglaltaknak az árvíz és a jég levonulására gyakorolt
hatását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően a nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításához,
a művelési ág megváltoztatásához a mederkezelő nem járulhat hozzá, ha az az árvíz és jég levonulását akadályozza
vagy kedvezőtlenül befolyásolja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően az építmény nagyvízi mederben történő elhelyezéséhez a folyószakasz
mederkezelője akkor járulhat hozzá, ha
a)
van az igénybe vett területre vonatkozó, kihirdetett nagyvízi mederkezelési terv és annak
figyelembevételével az építmény megvalósítható, és
b)
az építmény kialakításánál és magassági elhelyezésénél a mértékadó árvízszint és az eddig előfordult
legmagasabb árvízszint közül a magasabb kerül alkalmazásra, további 1 méteres biztonsági mérték
érvényesítésével.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően nagyvízi mederkezelési terv hiányában a folyószakasz mederkezelője
akkor járulhat hozzá az építmény elhelyezéshez, ha a kérelem
a)
a folyómeder használatával és a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás,
a nagyvízi meder használatával összefüggő vízilétesítmény, valamint kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy
vízirendészeti építmény elhelyezésére irányul;
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b)

közcélú nyomvonalas építmény vagy vízilétesítmény elhelyezésére irányul, és az építmény, vízilétesítmény
az árvízlevezetési viszonyokat nem befolyásolja kedvezőtlenül; vagy
c)
a nagyvízi mederben fekvő települési belterületen történő építmény-elhelyezésre irányul, és
a megvalósítandó építmény árvíz elleni védelmének biztosítását ideiglenes védmű kiépítésével a települési
önkormányzat – a fővárosban Budapest Főváros Önkormányzata – vállalja.
(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti hozzájárulás az ingatlanon esetleg fennálló, nem megfelelő használatból származó
lefolyási akadályok megszüntetése után adható meg. A hozzájárulás feltétele továbbá, hogy az ingatlantulajdonos
a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot tegyen arról, hogy az építménynek a nagyvízi mederben való elhelyezésével
összefüggésben keletkezett károk tekintetében kártalanítási igényt nem érvényesít. A hozzájárulás az építési és
a fennmaradási engedélyezési eljárásban résztvevő vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása megadásának
feltétele. Az építésügyi hatósági engedély (ideértve a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatósági engedélyt
is) tájékoztató részében az építésügyi hatóság felhívja az építtető figyelmét a kártalanítási igény érvényesítésének
kizárására.
(6) A nagyvízi meder területe újonnan beépítésre szánt területbe nem sorolható, továbbá a nagyvízi mederben lévő
üdülőterület lakó-, vegyes vagy gazdasági területfelhasználási egységbe nem sorolható át.
6. §

(1) A nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz és a jég levezetésének elsődlegessége
biztosított legyen.
(2) A nagyvízi meder levezető sávjaiban az építményekre vonatkozóan a 3. mellékletben részletezett, az árvízvédelmi
szempontok elsődlegességét biztosító követelmények érvényesülnek.
(3) Az elsődleges levezető sávban a termőföld művelése és hasznosítása a nagyvízi mederkezelési tervek szerinti egyedi
előírások alapján történhet.
(4) A másodlagos levezető sávban gyep- és legelőgazdálkodás folytatható, valamint a hasznosítás szántó, vízoldali
védősávot kísérő hullámtörő védelmi erdő, ligeterdő, gyér és alacsony növényzet, lehetőleg legeltetett, kiritkított
erdő műveléssel engedélyezhető.
(5) Az átmeneti levezető sávban a (4) bekezdésben foglaltak mellett – a lefolyási akadályozás minimalizálásával,
az aljnövényzet rendszeres eltávolításával – erdő telepíthető.
(6) A másodlagos levezető sávban és az átmeneti levezető sávban erdőgazdálkodási tevékenység keretében – ideértve
a természetvédelmi rendeltetésű erdőben folytatott erdőgazdálkodást is – az erdőtelepítés, erdőfelújítás során
az árvíz lefolyási irányának megfelelő, tág hálózatú faállományt kell létesíteni, valamint az erdőt úgy kell létesíteni és
fenntartani, hogy a lombosodás és az aljnövényzet az árvíz levezetését ne akadályozza.

7. §

(1) A nagyvízi meder használatának korlátozásáért, valamint a vizek, jég, uszadék és hordalék által ott okozott kárért
az állam és önkormányzat részéről kártalanítás nem jár.
(2) A nagyvízi mederben fekvő földrészlet használatára vonatkozóan, a földrészlet tulajdonosa köteles tájékoztatni
a használót arról a tényről, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik. A tájékoztatás elmaradásából keletkező
kárért a tulajdonos felelős.

8. §		
A nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényéről a vízügyi hatóság a vízügyi igazgatási szerv kezdeményezése
alapján határoz.
9. §

(1) A vízjogi engedély alapján létesített és üzemeltetett nyári gátaknak közérdekből a nagyvízi meder vízszállító
képességének növelése érdekében történő megszüntetése vagy védőképességének mérséklése miatti kártalanítás
esetén a nyári gát által védett terület értékcsökkenésének meghatározásánál figyelembe kell venni a nyári
gát megszüntetése vagy védőképességének csökkenése miatt bekövetkezett árvízi elöntések gyakoriságának
növekedését az elmúlt 50 év adatainak alapulvételével.
(2) A nyári gát megszüntetésének vagy védőképessége mérséklésének szükségességét, valamint a kártalanítás
mértékét a vízügyi hatóság állapítja meg a védekezésért felelős kérelme alapján. A kártalanítás mértékének
megállapítását az érintett földrészlet tulajdonosa is kérheti. A kártalanítás mint egyszeri térítés egy összegben,
a jogosult nevére és címére vagy az általa megnevezett pénzforgalmi szolgáltató számlaszámára történő
kifizetéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül a védekezésért felelős gondoskodik.
(3) A vízügyi hatóság az eljárásba a kártalanítás mértékének meghatározásához az igazságügyi szakértői
névjegyzékben szereplő szakértőt von be.
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10. §

(1) A védekezésért felelős a saját költségére gondoskodik
a)
a vízügyi hatóság kötelezést tartalmazó határozata alapján a hatályos vízjogi engedéllyel nem rendelkező
nyári gát megszüntetéséről, valamint a nem a vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően üzemeltetett
nyári gát megfelelő állapotának helyreállításáról,
b)
más építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság kötelezést tartalmazó határozata alapján az egyéb, lefolyást
akadályozó és engedéllyel nem rendelkező vagy ettől eltérően megépített tereptárgy elbontásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást az eljáró hatóságnál a védekezésért felelős kezdeményezi a nagyvízi meder
vízszállító képességének biztosítása érdekében. Az érintett ingatlan tulajdonosa a munkálatok elvégzését tűrni
köteles.
(3) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti határozat tájékoztató részében felhívja a tulajdonos figyelmét
a kötelezéssel összefüggő kártalanítási igény érvényesítésének kizárására, továbbá arra, hogy az érintett terület
vonatkozásában értékcsökkenés nem állapítható meg.

11. §

(1) Az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni védelmére a vízügyi hatóság a védőerdő telepítését elrendelő
hatósági határozatában
a)
a Duna mentén 60 méter,
b)
a Tisza mentén 80 méter,
c)
az a) és b) pontba nem tartozó folyók mentén 30 méter
szélességű védő erdősáv telepítését írhatja elő, amelynek költségeit a központi költségvetés viseli.
(2) A védő erdősáv szélességét a helyi körülmények – különösen az uralkodó szélirány, a vízmélység, a vízfelület
nagysága, a termőhely szerint telepíthető fafajok, a hullámtér hasznosításának módja és az árvízvédelmi töltés
kiépítettsége – együttes mérlegelésével, a jogszabályok védőerdőkre vonatkozó előírásaival összhangban,
a védekezésért felelős véleményének kikérését követően, az erdészeti hatóság szakhatósági állásfoglalása
figyelembevételével a vízügyi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő szélességben is meghatározhatja.
(3) A védő erdősáv területének megfelelő rendezésével vagy vízelvezető csatornák létesítésével gondoskodni kell arról,
hogy a védő erdősáv területén az árvíz után a védmű állékonyságát veszélyeztető pangó vizek ne maradjanak.

12. §

(1) A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítása esetén a védekezésért felelős kezdeményezi a vízügyi
hatóságnál a jogszerű állapot helyreállítására irányuló eljárás megindítását. Jogellenes használatnak, hasznosításnak
minősül különösen, ha a vízszállító képesség a használati korlátozások be nem tartása, illetve a vízszállító képesség
figyelembevételével meghatározott művelési módtól eltérő használat miatt csökken.
(2) A vízügyi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottak alapján kötelezi az ingatlan tulajdonosát, illetve egyéb
jogcímen használóját a jogszabályoknak megfelelő állapot helyreállítására és folyamatos fenntartására, vagy
megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
(3) Ha az érintett a (2) bekezdésben meghatározott hatóság határozatában foglalt kötelezésnek az ott előírt határidőn
belül nem tesz eleget, a szükséges munkálatok elvégzéséről a hatóság a védekezésért felelős bevonásával
gondoskodik. Az így elvégzett munkák költségeit az érintett köteles viselni.

4. A folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályok
13. §

(1) A nagyvízi mederkezelési terv elkészítésének módszertani megalapozása az Országos Vízügyi Főigazgatóság
(a továbbiakban: OVF) feladata, ideértve a hidrológiai és hidraulikai számítási módszerek meghatározását is.
(2) A nagyvízi mederkezelési tervet a szabályozni kívánt vízfolyás kezelését végző vízügyi igazgatóság (a továbbiakban:
készítő) készíti vagy készítteti el. Több vízügyi igazgatóság működési területét érintő vízfolyás vagy állóvíz esetén
az általános terv elkészítését az OVF koordinálja.
(3) A készítő a nagyvízi mederkezelési terv tervezetére vonatkozóan beszerzi a tervezési területtel érintett
a)
központi államigazgatási szervek területi szervei – így különösen az illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőségek, a működési területük szerint érintett nemzeti park igazgatóságok –,
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala,
b)
a települési önkormányzatok, valamint
c)
az agrárkamarák, továbbá ipari és kereskedelmi kamarák
véleményét.
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(4) A nagyvízi mederkezelési terv tervezetével kapcsolatban a környezet- és természetvédelmi célra, a zöldturizmus,
valamint a vízisportok képviseletére alakult civil és érdekképviseleti szervezetek, továbbá az erdőgazdálkodási
szakmai civil szervezetek és az érintett ingatlantulajdonosok, földhasználók is jogosultak véleményt nyilvánítani.
(5) A készítő írásban megkeresi a (3) bekezdés szerinti érintett szerveket és megküldi részükre a nagyvízi mederkezelési
terv tervezetét. A készítő köteles a nagyvízi mederkezelési tervek tervezetét saját elektronikus honlapján is
közzétenni a (4) bekezdés szerinti szervezetek és személyek által történő véleményezés biztosítása érdekében.
Az elektronikus honlapon közzétett tervezet nem lehet alkalmas térinformatikai koordináták kinyerésére.
(6) A tervezési területtel érintett önkormányzat a hirdetőtábláján hirdetményt tesz közzé arról, hogy a nagyvízi
mederkezelési tervek megtekinthetők a hirdetmény közzétételét követő 30 napon belül az önkormányzatnál és
a készítő elektronikus honlapján.
(7) A tervezetre a kézbesítéstől, illetve a (6) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül
a készítőnél lehet véleményt nyilvánítani.
(8) A (3) bekezdésben meghatározott szervek véleményét a nagyvízi mederkezelési terv tervezetének véglegesítése
során figyelembe kell venni, kivéve, ha az abban foglaltak az árvízlevezetési célok megvalósításával ellentétesek.
Véleményeltérés esetén meg kell kísérelni a véleménykülönbség egyeztetés útján történő megszüntetését.
(9) A készítő a nagyvízi mederkezelési terv tervezetét az OVF-hez terjeszti fel. A felterjesztésben rögzíteni kell
a (3)–(7) bekezdés szerinti egyeztetések tényét, valamint az egyeztetés ellenére fennmaradt véleményeltérést.
(10) Ha a véleménykülönbségek a (8) bekezdés szerint nem oldhatók fel, az OVF a tervet véleményező területi
államigazgatási szerv központi szerve és az érintett települési önkormányzat bevonásával egyeztető fórumot
hív össze. Az egyeztető fórum 30 napon belül tesz javaslatot a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős
miniszterhez felterjesztendő tervezettel kapcsolatban.
(11) A nagyvízi mederkezelési terv tervezetének elkészítési határideje a nagyvízi mederben fekvés ténye ingatlannyilvántartási feljegyzéséről szóló határozat közlését követő hat hónap.
(12) A készítő a nagyvízi mederkezelési terv kidolgozásában való közreműködésre kizárólag olyan személyt vagy
szervezetet bízhat meg, aki, vagy amelynek tagjai vagy munkavállalói között található olyan személy, aki
a vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás tervezési részszakterületen tervezői
jogosultsággal rendelkezik.
14. §

(1) A nagyvízi mederkezelési tervet a 4. melléklet szerinti vízfolyásokra, illetve folyószakaszokra kell elkészíteni.
(2) Ha a 4. mellékletben felsorolt vízfolyás mellékvízfolyásának mederhasználata jelentősen befolyásolja a nagyvízi
mederkezelési tervvel érintett vízfolyás morfológiai, hidrológiai vagy hidraulikai viszonyait, illetve ezek változását,
akkor a mederkezelési tervnek ki kell terjednie a mellékvízfolyás mederkezelésére is.

15. §

(1) A nagyvízi mederkezelési terv előkészítése a következő tevékenységeket foglalja magában:
a)
a nagyvízi meder kijelölése és a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének vízügyi hatóság általi
megállapítása,
b)
a kijelölt nagyvízi mederben található ingatlanok tekintetében a nagyvízi mederben fekvés ténye ingatlannyilvántartási feljegyzésének kezdeményezése, valamint
c)
a nagyvízi mederkezelési terv elkészítéséhez szükséges térinformatikai adatállomány beszerzése.
(2) A nagyvízi meder kijelölése során a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül
a magasabb által kijelölt területből figyelmen kívül hagyható az önállóan védekező települések árvízvédekezési
tervében szereplő ideiglenes védmű által védett terület, feltéve, hogy a védmű létesítéséhez a működési terület
szerinti vízügyi igazgatási szerv szakmai állásfoglalásban kifejezetten hozzájárult.

16. §

(1) A nagyvízi mederkezelési terv elkészítéséhez az állami térképi adatbázisok – különösen az ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis, a távérzékelési adatbázis – a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel kötött
adatfelhasználási megállapodás alapján használhatók fel. Ha az adott nagyvízi mederterületre a digitális
terepmodellhez nem áll rendelkezésre kellő állami adat, úgy a szükséges adatok a készítő által pótolhatóak.
(2) A készítő, valamint a nemzeti park igazgatóság kötelesek a nagyvízi mederkezelési terv és az országos jelentőségű
védett természeti területek, valamint a Natura 2000 területek térinformatikai adatállományát egymásnak
térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.
(3) A nagyvízi mederkezelési terv elkészítéséhez a Vízgazdálkodási Információs Rendszer adatait, a mértékadó árvízszint
tekintetében pedig a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló miniszteri rendelet szerinti adatokat kell figyelembe
venni.
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(4) A nagyvízi mederkezelési tervdokumentációt az illetékes vízügyi hatóságnál és a vízügyi igazgatóságnál
– a betekintés biztosítása mellett – kell elhelyezni.
17. §

(1) Az árvízlevezető képesség biztosítása során figyelembe kell venni az árvízvédelmi biztonságot veszélyeztető, de
közérdekből nem megszüntethető területhasználatot. Ha a közérdekből nem megszüntethető területhasználat
az árvízlevezető képességet jelentősen befolyásolja, akkor ennek ellensúlyozásáról a nagyvízi mederkezelési terv
készítése során más beavatkozással gondoskodni kell.
(2) A nagyvízi mederkezelési tervet a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, az árvízi kockázatkezelési tervek, a védett
természeti területre elkészített természetvédelmi kezelési tervek, a Natura 2000 területekre elkészített fenntartási
tervek, valamint az erdőkre elkészített körzeti erdőtervek ismeretében, azokkal összhangban kell elkészíteni,
az árvízvédelmi biztonsági követelmények elsődlegességének biztosítása mellett.
(3) A nagyvízi mederkezelési tervet hatévenként felül kell vizsgálni. Ha az érintett mederszakaszon – váratlan
természeti esemény következtében, vagy a mederkezelő által előre nem tervezett beavatkozás hatására – a meder
árvízlevezető képességében vagy a hidrológiai viszonyokban jelentős változás következik be, a mederkezelési tervet
soron kívül, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított egy éven belül felül kell vizsgálni. Ha a felülvizsgálat
eredményeként a nagyvízi mederkezelési terv módosítása szükséges, a módosítás előkészítése során a 13–16. §-t
megfelelően alkalmazni kell.
(4) A nagyvízi mederkezelési tervben meghatározott lefolyási sávoktól, illetve a lefolyási sávokra meghatározott
szabályoktól való egyedi eltérést az érdekelt kezdeményezheti, amelyet az 1. melléklet szerinti tartalommal és
a 13–16. § megfelelő alkalmazásával kell elkészíteni, és a folyószakasz mederkezelőjének benyújtani.
(5) A nagyvízi mederkezelési tervet, annak módosítását és felülvizsgálatát a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9–11. §-ában előírtak figyelembevételével kell elkészíteni, és összhangba
kell hozni a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati
térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
8–10. §-ában, valamint 12. §-ában foglalt előírásokkal.

18. §		
A nagyvízi mederkezelési tervekben szereplő beavatkozások és előírások végrehajtását a vízügyi igazgatási
szerv ellenőrzi. Az ellenőrzés során megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyekre ellenőrzési jogkörében
jogszabály feljogosítja, továbbá jogsértés megállapítása esetén kezdeményezheti az illetékes hatóságnál
a területhasználat nagyvízi mederkezelési terv szerinti helyreállítását, megváltoztatását.

5. A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint a vízjárta területekre vonatkozó
rendelkezések
19. §

(1) Az árvízvédelmi töltések mentesített oldalán lévő, az árvízi víznyomás miatt felszínre törő fakadó és szivárgó
vizek által veszélyeztetett területen mezőgazdasági használat, hasznosítás csak a tulajdonos vagy a használó saját
felelősségére történhet. A terület adottságaiból eredő esetleges károkért kártalanítás nem jár.
(2) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeket a településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési
szabályzatban a vízügyi hatóság, illetve a vízügyi igazgatási szerv javaslata alapján kell feltüntetni.
(3) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat a helyi építési
szabályzatban kell megállapítani az arra illetékes vízügyi, valamint környezetvédelmi és természetvédelmi szervek
és az árvízvédelmi töltés fenntartójának véleménye alapján.

20. §		
A vízjárta területekre a 19. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ilyen
területeket a településszerkezeti tervekben és a helyi építési szabályzatban – a terület felhasználását veszélyeztető
körülményekkel együtt – fel kell tüntetni.

6. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
22. §

(1) Az építmények, illetve a növényzet eltávolításáért e rendelet hatálybalépését megelőző építési tevékenység, illetve
telepítés esetén az ingatlan tulajdonosát csak akkor illeti meg kártalanítás, ha a parti sávot vagy nagyvízi medret
magában foglaló terület beépítése, betelepítése a beépítés, betelepítés időpontjában nem volt jogellenes.
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(2) A nagyvízi mederben fekvő honvédelmi rendeltetésű területek honvédelmi érdekű használatát biztosítani kell.
23. §		
E rendeletben megállapított rendelkezéseket a folyamatban lévő, építési és létesítési tevékenység engedélyezésére
irányuló hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
24. §		
Hatályát veszti a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos
eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
A nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentáció tartalma
1. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
1.1. A terv területi hatálya, szükségessége
1.2. Tulajdonviszonyok
1.3. Területrendezési és településszerkezeti tervek
1.3.1.
Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT.)
1.3.1.1. A folyó szerepe az OTrT.-t megalapozó vizsgálatokban
1.3.1.2. A tárgyi nagyvízi medret érintő fontosabb elemek az országos tervjavaslatban
1.3.2.
Megyei Területrendezési Terv (a továbbiakban: megyei terv)
1.3.2.1. A folyó térségi jelentőségének kifejtése a területrendezési tervet megalapozó munkarészben
1.3.2.2. Hatályos megyei terv főbb elemei a tárgyi nagyvízi meder területén
1.3.3.
Településszerkezeti Terv(ek)
1.4. Egyéb tervek, előírások
1.4.1.
Körzeti erdőtervek, erdőtervek
1.4.2.
Védett természeti területek természetvédelmi kezelési terve
1.4.3.
Natura 2000 érintettség, fenntartási tervek
1.4.4.
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
1.4.5.
Árvízkockázat kezelési tervek
1.4.6.
Határvízi, illetve államhatárral kapcsolatos előírások
1.4.7.
Létesítmények üzemeltetési utasításai (pl. távvezetékek, nyári gátak, kotrási tervek, keresztezések,
hidak)
1.4.8.
Ivóvízbázis-védőterülettel való érintettség
1.5. A mederszakasz részletes állapotismertetése
1.5.1.
Hidrológiai viszonyok
1.5.1.1. A vizsgált mederszakasz elhelyezkedése, általános jellemzése
1.5.1.2. A vizsgált mederszakasz vízjárása
(mértékadó és helyi vízmércék, jellemző vízszintek, az egyes készültségi szintek feletti árvízi
gyakorisági és tartóssági értékek, az árvízi tetőzések változási trendje, mértékadó árvízszint,
eddig előfordult legnagyobb árvízszint, vízszállító képesség, érdesség, vízhozamok, mértékadó
árhullámkép, mértékadó vízhozam stb.)
1.5.1.3. A vizsgált nagyvízi mederszakaszt határoló árvízvédelmi rendszerek
1.5.1.4. Kanyarulati viszonyok, szabályozási művek és szabályozási szélesség jellemzése
1.5.1.5. A vizsgált középvízi és nagyvízi meder szélessége, szelvények nedvesített területe
1.5.1.6. A vizsgált mederszakaszok hullámterének magassági viszonyai, állapotértékelése (nyári gátak,
kiemelt utak stb.)
1.5.1.7. A vizsgált mederszakasz hajózhatósága
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1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

A mederszakasz használatának elemzése
Építésjogi környezet
A nagyvízi mederszakaszon található tereptárgyak, építési műtárgyak jegyzéke és térképi
ábrázolása, illetve ezek EOV koordinátái

2. AZ ELŐÍRÁSOKAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK
2.1. A mederszakasz hidromechanikai modellvizsgálata
2.2. A nagyvízi meder zonációjának meghatározása
2.3. A feltöltődés és a medermélyülés okainak értékelése, tendenciája
2.3.1.
A folyó medrének hosszú távú, horizontális irányú változásai
2.3.2.
A folyó medrének hosszú távú, vertikális irányú változásai
2.3.3.
A folyó hullámterének változása, az akkumuláció mértéke a szabályozásokat követően
2.4. Nemzetközi kitekintés. A hasonló adottságú nagyvízi medrek kezelési, területhasználati, beépítési módjai,
szabályozási törekvések
2.4.1.
Nagyvízi meder rendezése hasznosítási funkciók szerint
2.4.1.1. Szabadidős tevékenységek
2.4.1.2. Kereskedelem, szolgáltatás
2.4.1.3. Gazdálkodás
2.4.2.
Építési alternatívák a nagyvízi mederben
2.5. Az árvizek levezetését befolyásoló beépített területek vizsgálata
2.5.1.
Általános adottságok
2.5.2.
Üdülőterületek részletes vizsgálata
3. ELŐÍRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK
3.1. Az adott mederszakasz árvízlevezető képességének megőrzéséhez és javításához szükséges előírások és
tervezett beavatkozások
3.1.1.
Nagyvízi levezető sávok kijelölése és növényzetszabályozás
3.1.2.
Övzátonyrendezés
3.1.3.
Nagyvízi levezető sávok kialakítása a hidraulikai szempontból kedvezőtlen árvízvédelmi töltések
áthelyezésével
3.1.4.
Az árvízhozamok megosztási lehetősége
3.1.5.
További árvízlevezető képesség javító beavatkozások
3.2. Hajózás, veszteglés szabályai (úszóművek elhelyezése)
3.3. Mederanyag kitermelés előírásai
3.4. Építési előírások
3.5. Az előírások érvényesítése a mederszakaszra vonatkozó más előírásokban
3.6. Ütemezés
4. IRATMELLÉKLETEK
4.1. Tervezői nyilatkozat
4.2. Numerikus hidrodinamikai modellvizsgálat
4.3. Észrevételek, egyeztetési jegyzőkönyvek
4.4. Véleményeltérések
5. RAJZ- ÉS TÉRKÉPMELLÉKLETEK
5.1. Áttekintő helyszínrajz
5.2. Átnézetes helyszínrajz
5.3. Részletes helyszínrajz (Állapotrögzítő)
5.4. Részletes helyszínrajz (Területhasználat – kiinduló állapot)
5.5. Részletes helyszínrajz (Zonáció)
5.6. Részletes helyszínrajz (a nagyvízi meder határvonalán azonosítható töréspontok EOV koordinátái)
5.7. Hossz-szelvény
5.8. Mintakeresztszelvények (Építések, erdőgazdálkodás)
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5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Keresztszelvények (Völgyszelvények)
Keresztszelvények (Középvízi szelvények)
Egyedi beavatkozások részlettervei
Területhasználati előírások térképi ábrázolása

2. melléklet a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a ……………………………………………… település ……………… hrsz-ú ingatlanon
elhelyezkedő építményre vonatkozóan a nagyvízi mederben való elhelyezkedésével összefüggésben keletkező kár
tekintetében kártalanítási igényt nem érvényesítek.
Kelt:
		
		

………………………………………………
ingatlantulajdonos

Tanúk:
………………………………………………

………………………………………………
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3. melléklet a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
Levezető sávok építési követelményei
A

B

C

D

E

Épület, illetve terepszint fölé emelkedő építmény
1.

Levezető sáv

Építmény műszaki követelményei
Új elhelyezése

2.

3.

Másodlagos

Átmeneti

Intézkedések

felújítása, átalakítása, bővítése

Nem megengedett.

Engedély nélküli építmények bontása.
Nem megfelelő használatból származó
lefolyási akadályok felszámolása.

Parti sávban a magán üdülőépületek
és a nem megfelelő használatból
származó lefolyási akadályok
megszüntetése. Nem megfelelő
használatból származó lefolyási
akadályok felszámolása.

A 2. és 3. pont szerint, továbbá:
Beépítésre nem szánt területen a nem
megfelelő használatból származó
lefolyási akadályok felszámolása.
Építési övezetben az építési engedély
és kezelői hozzájárulás nélkül épült
létesítmények felszámolása.

A nagyvízi mederkezelési tervben
meghatározott átbocsátóképességnek megfelelő levezetésre
alkalmas állapotban tartás.

Az 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja
szerinti építmények. Rendezvények
ideiglenes építményei legfeljebb
15 napig kihelyezhetők.

Érvényes építési, illetve létesítési
engedéllyel rendelkező építmény
esetén lehetséges, alapterület
növelése nélkül. Épület a nagyvízi
mederkezelési tervben előírt,
biztonsági szintet is magában foglaló
magasságú padlószint alatt nem lehet
körbe épített (lábakon álljon).

A 2. és 3. pont szerint, továbbá:
Időszakonként elöntésre kerülő
terület, a szabályozott és elégséges
mértékű (áteresz, hullámtéri hidak
stb.) hozamátbocsátás megtartásával.

A 2. és 3. pont szerint,, továbbá:
Rendezvények ideiglenes építményei
legfeljebb 90 napig kihelyezhetők.
Meglévő üdülőterületen
a beépítettség növelése nélkül (pl.
egyidejű bontással) üdülőépület vagy
a vízpartot használókat kiszolgáló
kereskedelmi, szolgáltató létesítmény.
A nagyvízi mederkezelési tervben
előírt, biztonsági szintet is magában
foglaló magasságú padlószinttel,
lábakon álló építmény.

A 2. és 3. pont szerint, de a földszint
körbeépíthető, továbbá:
Építési előírásoknak és kezelői
hozzájárulásnak megfelelő, 10 éven
belül létesült épület használatba
vétele, bővítése megengedett.
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4.

Elsődleges

Akadálymentes hozamátbocsátás
minden időszakban, nincs a terepszint
fölé emelkedő akadály. Az elsődleges Nem megengedett.
lefolyási sávot lehetőleg a parti sávhoz
illeszkedve kell kijelölni.

Meglevő

A 2–4. pont szerint, továbbá
Meglevő üdülőterület beépítetlen
telkén új épület helyezhető el,
a vonatkozó övezeti előírások
keretei között. Az itt elhelyezkedő
létesítmények árvíz elleni védettségét
biztosítani kell.

A 2–4. pont szerint, továbbá:
Építési engedélynek és kezelői
hozzájárulásnak megfelelő, 10 éven
túl létesült épület legfeljebb 25 m2
alapterülettel történő bővítése.

Építési övezetben az építési engedély
és kezelői hozzájárulás nélkül épült
létesítmények szükség szerinti
felszámolása.
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5.

Áramlási
holttér

Nem vesz részt a nagyvízi hozamok
vízszállításában. A hozzájárulást
megelőző vizsgálatot ez esetben is el
kell végezni, annak ki kell terjednie
különösen arra, hogy a holttérből
igénybe vett teljes térfogat nem
csökkenti a terület víztározó térfogatát
az árvízszintet károsan növelő
mértékben.

3951
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4. melléklet a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
A nagyvízi mederkezelési terv elkészítésével érintett vízfolyások, folyószakaszok
A
1.

Vízügyi Igazgatóság

2.

B

C

D
Folyószakasz eleje

E

F
Folyószakasz vége

fkm

G
fkm

Folyó

Terv száma

01.Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
ÉDUVÍZIG)

Duna

01.NMT.01.

Államhatár (Duna)

1850,20 Ásványráró –
Győrzámoly
közigazgatási határ

1809,76

3.

01.ÉDUVÍZIG

Duna

01.NMT.02.

Ásványráró –
Győrzámoly
közigazgatási határ

1809,76 Komárom-Esztergom
megyehatár
(Nagyszentjános-Ács
közigazgatási határ)

1786,00

4.

01.ÉDUVÍZIG

Duna

01.NMT.03.

Komárom-Esztergom
megyehatár
(Nagyszentjános-Ács
közigazgatási határ)

1786,00 Nyergesújfalu-Tát
közigazgatási határ

1729,35

5.

01.ÉDUVÍZIG

Duna

01.NMT.04.

Nyergesújfalu-Tát
közigazgatási határ

1729,35 Dömös vízügyi
igazgatósági határ
(Dömös-Visegrád
közigazgatási határ)

1699,50

6.

01.ÉDUVÍZIG

Lajta

01.NMT.05.

Államhatár

7.

01.ÉDUVÍZIG

Mosoni-Duna

01.NMT.06.

Víg zsilip

8.

01.ÉDUVÍZIG

Hanság
főcsatorna-Rábca

01.NMT.07.

Fertőszéli zsilip

32,26 Mosoni-Duna torkolat

19,70

9.

01.ÉDUVÍZIG

Rába

01.NMT.08.

Sárvári (vasúti) híd
vízügyi igazgatósági
határ

86,70 VÁG-PÁLI közigazgatási
határ

54,67

10.

01.ÉDUVÍZIG

Rába–Mosoni-Duna

01.NMT.09.

VÁG-PÁLI közigazgatási
határ

54,67

14,75

11.

01.ÉDUVÍZIG

Répce árapasztó

01.NMT.10

Rába-torkolat

60,83 Répcelaki bukó

Jellemző szelvény

Jellemző szelvény

18,57 Mosoni-Duna tork
(Mecsér)

Mosoni-Duna
(Kossuth-híd)
a Rába-torkolatnál

1793,65

38,95
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118,36 Duna-torkolat (Győr
közigazgatási határ)

55,41

01.ÉDUVÍZIG

Répce folyó

01.NMT.11

Répcelaki bukó

38,95 Góri-tározó

13.

01.ÉDUVÍZIG

Marcal

01.NMT.12

teljes folyóra kell

34,86 Rába-torkolat

14.

01.ÉDUVÍZIG

Mosoni-Duna

GYŐR

Város területe (Győr
közigazgatási határ)

17,76 Mosoni-Duna-torkolat
Győr közigazgatási
határ

15.

02.Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
KDVVÍZIG)

Duna

02.NMT.01.

Ipoly-torkolat a Duna
balparton, Dömös
külterületi határa
a Duna jobb parton

1708,20 Budapest északi
közigazgatási határa

1660,60

16.

02.KDVVÍZIG

Duna

02.NMT.02.

Budapest déli
közigazgatási határa

1628,45 Tassi-zsilip

1586,00

17.

02.KDVVÍZIG

Duna

02.NMT.03.

Tassi-zsilip

1586,00 Dunaföldvár

1560,60

18.

02.KDVVÍZIG

Szentend-rei-Duna

02.NMT.04.

Kitorkollás (Visegrád)

19.

02.KDVVÍZIG

Ipoly

02.NMT.05.

Ipolytarnóc
(Államhatár)

20.

02.KDVVÍZIG

Ipoly

02.NMT.06.

Tésa (Államhatár)

21.

02.KDVVÍZIG

Zagyva

02.NMT.07.

Jobbágyi közúti híd

22.

02.KDVVÍZIG

Duna,
Szentend-rei-Duna

BUDAPEST

Budapest északi
közigazgatási határa

1660,60 Budapest déli
közigazgatási határa

1628,45

23.

03.Alsó-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
ADUVÍZIG)

Duna

03.NMT.01.

Dunaföldvár

1560,60 Paks

1531,30

24.

03.ADUVÍZIG

Duna

03.NMT.02.

Paks

1531,30 Sió-torkolat

1498,00

25.

03.ADUVÍZIG

Duna

03.NMT.03.

Sió-torkolat

1498,00 Dunafalva

1460,00

26.

03.ADUVÍZIG

Duna

03.NMT.04.

Dunafalva

1460,00 Déli országhatár

1433,00

27.

03.ADUVÍZIG

Duna

BAJA

Város területe déli
közigazgatási határa

1469,00 Város területe északi
közigazgatási határa

1486,00

28.

04.Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
KDTVÍZIG)

Sió

04.NMT.01.

Balaton, Siófoki-zsilip

32,00 Budapest északi
közigazgatási határa
148,50 Hont (országhatár)
35,88 dunai torkolat
124,50 Szentlőrinckátai közúti
híd

120,85 Kapos-torkolat

10,49
1793,65
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12.

2,30
60,04
0
87,70

79,47

3953

04.KDTVÍZIG

Sió

04.NMT.02.

Kapos-torkolat

79,47 Nádor-csatorna
torkolat

30.

04.KDTVÍZIG

Sió

04.NMT.03.

Nádor-csatorna
torkolat

22,87 Sió, árvízkapu

31.

05.Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
DÉDUVÍZIG)

Dráva

05.NMT.01.

Őrtilos Államhatár,
(Mura-torkolat)

236,00 Barcs szakaszhatár

32.

05.DÉDUVÍZIG

Dráva

05.NMT.02.

Barcs szakaszhatár

154,10 Drávaszabolcsországhatár

33.

06.Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
NYUDUVÍZIG)

Rába

06.NMT.01.

SzentgotthárdÁllamhatár

215,59 Körmend (86. sz főút
hídja)

34.

06.NYUDUVÍZIG

Rába

06.NMT.02.

Körmend (86. sz főút
hídja)

158,09 Sárvári vasúti híd

35.

06.NYUDUVÍZIG

Mura

06.NMT.03.

MuraszemenyeÁllamhatár
(Kerka-torkolat)

36.

07.Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
FETIVÍZIG)

Tisza-Batár

07.NMT.01.

Uszka-Tiszabecs
Államhatár

744,85 Vásárosnamény
Tisza-híd

684,42

37.

07.FETIVÍZIG

Tisza

07.NMT.02.

Vásárosnamény
Tisza-híd

684,42 Záhonyi közúti híd

627,76

38.

07.FETIVÍZIG

Tisza

07.NMT.03.

Záhonyi közúti híd

627,76 Tokaji közúti híd

543,64

39.

07.FETIVÍZIG

Túr-Palád

07.NMT.04.

Garbolc-Kispalád
Államhatár

40.

07.FETIVÍZIG

Szamos

07.NMT.05.

Csenger-Szamosbecs
Államhatár

41.

07.FETIVÍZIG

Kraszna

07.NMT.06.

42.

07.FETIVÍZIG

Lónyay-főcsatorna

07.NMT.07.

48,88 Őrtilos–Dráva-torkolat

22,87
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29.

2,60
154,10

70,20
158,09

86,69
0

0

50,155 Tisza-torkolat

0

Ágerdő-Vállaj
Államhatár

46,15 Tisza-torkolat

0

Berkesz

44,60 Tisza-torkolat

0
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30,00 Tisza-torkolat

08.Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság
(a továbbiakban:
ÉMVÍZIG)

Tisza

08.NMT.01.

Tokaj közúti híd

543,64 Sajó-torkolat

491,70

44.

08.ÉMVÍZIG

Tisza

08.NMT.02.

Sajó-torkolat

491,70 Tiszabábolna

440,00

45.

08.ÉMVÍZIG

Bodrog

08.NMT.03.

Államhatár

46.

08.ÉMVÍZIG

Sajó

08.NMT.04.

Államhatár

47.

08.ÉMVÍZIG

Sajó

08.NMT.05.

Sajószentpéteri közúti
híd

48.

08.ÉMVÍZIG

Hernád

08.NMT.06.

Államhatár

49.

08.ÉMVÍZIG

Hernád

08.NMT.07.

Vadász-patak-torkolat

29,40 Sajó-torkolat

0

50.

08.ÉMVÍZIG

Takta-rendszer

08.NMT.08.

Szerencsi vasúti híd

29,60 Sajó-torkolat

0

51.

08.ÉMVÍZIG

Tarna-rendszer

08.NMT.09.

Miskolc-Budapest
vasútvonal

36,10 Zagyva-torkolat

0

52.

09.Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
TIVÍZIG)

Berettyó

09.NMT.01.

Államhatár

74,50 Sebes-Körös-torkolat

0

53.

09.TIVÍZIG

Hortobágy-Berettyó

09.NMT.02.

Ágota

70,03 Borzi szivattyútelep

54.

10.Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
KÖTIVÍZIG)

Zagyva

10.NMT.01.

Szentlőrinckáta híd

87,70 Tisza-torkolat

55.

10.KÖTIVÍZIG

Tisza

10.NMT.02.

Tiszadorogma

440,00 Kiskörei-vízlépcső

403,20

56.

10.KÖTIVÍZIG

Tisza

10.NMT.03.

Kiskörei-vízlépcső

403,20 Szolnok, vasúti híd

340,00

57.

10.KÖTIVÍZIG

Tisza

10.NMT.04.

Szolnok

340,00 Csongrád

253,80

58.

10.KÖTIVÍZIG

Tisza

SZOLNOK

Vasúti híd

340,00 Közös-főcsatorna
torkolata

328,18

59.

11.Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság
(a továbbiakban:
ATIVÍZIG)

Maros

11.NMT.02.

Államhatár

51,10 Tokaj Tisza-torkolat
125,10 Sajószentpéteri közúti
híd
76,50 Tisza-torkolat
118,40 Vadász-patak-torkolat

49,70 Tisza-torkolat

0
76,50
0
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43.

29,40

54,80
0

0

3955

11.ATIVÍZIG

Tisza

11.NMT.01.

Csongrád közigazgatási
határ

253,80 Országhatár

159,60

61.

11.ATIVÍZIG

Tisza

SZEGED

Szeged-Algyő
közigazgatási határ

184,76 Szeged-Újszentiván
közigazgatási határ

167,90

62.

11.ATIVÍZIG

Tisza

CSONGRÁD

Csongrád-Csépa
közigazgatási határ

253,80 Csongrád-Felgyő
közigazgatási határ

233,25

63.

12.Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság
(a továbbiakban:
KÖVÍZIG)

Sebes-Körös

12.NMT.01.

Államhatár

58,56 Kettős-Körös- torkolat

0

64.
65.

12.KÖVÍZIG

Fekete-Körös

12.NMT.02.

Államhatár

20,50 Fehér-Körös- torkolat

0

12.KÖVÍZIG

Fehér-, Kettős-Körös

12.NMT.03.

Államhatár

9,80 Sebes-Körös- torkolat

0

66.

12.KÖVÍZIG

Hármas-Körös

12.NMT.04.

Sebes- és
Kettős-Körös-torkolat

91,27 Hortobágy-Berettyótorkolat

61,30

67.

12.KÖVÍZIG

Hármas-Körös

12.NMT.05.

Hortobágy-Berettyótorkolat

61,30 Tisza-torkolat

0

68.

12.KÖVÍZIG

Hortobágy-Berettyó

12.NMT.06.

Borzi szivattyútelep

54,80 Hármas-Körös-torkolat

0

3956

60.
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A Kormány 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelete
a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
beiktatott 282. és 283. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a Módr.-rel beiktatott
27–46. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont
kivételével.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 282. és 283. sorral egészül ki:
(A)

(B)

1.
2.

(C)

(D)

(A projektben érintett települések)
(Pályázó neve)

(Projekt helye – helység)

(További megvalósítási

(KEOP azonosító*)

helyszínek)

„
282.

JÁSZLADÁNY
NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Jászladány

–

KEOP-1.2.0/09-112013-0018

283.

SOPRON MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Sopron-Balf

–

KEOP-1.2.0/09-112013-0026
”

2. Az R. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 27–46. sorral egészül ki:
1.

(A)

(B)

(Pályázó neve)

(KEOP azonosító*)

„
27.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0005

28.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0007

3958

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

29.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0011

30.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0003

31.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0009

32.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0012

33.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0006

34.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0008

35.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0002

36.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0004

37.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0010

38.

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0022

39.

ZALASZENTGRÓT – TEKENYE SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0027

40.

TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0029

41.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0031

42.

HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0032

43.

ZSIRA, CSEPREG, HORVÁTZSIDÁNY, KISZSIDÁNY ÉS ÓLMOD TELEPÜLÉSEK
SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0037

44.

JÁNOSHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0038

45.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0040

46.

PRÜGY-TAKTAKENÉZ SZENNYVÍZ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0043
”
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 23/2014. (III. 14.) BM rendelete
a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet,
valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott,
a 2. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § b), q), t) és u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet (a továbbiakban:
R1.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §

(1) A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai
és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.)
BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 23/2014. (III. 14.) BM rendelethez
1. Hatályát veszti az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora.
2. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat K:18 mezője helyébe a következő mező lép:
(KOK)
(Kéményseprő)

X

2. melléklet a 23/2014. (III. 14.) BM rendelethez
Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora.

3. melléklet a 23/2014. (III. 14.) BM rendelethez
1. Hatályát veszti az R2. 2. mellékletében a 10. sorszámú Építési műszaki ellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye cím.
2. Az R2. 2. mellékletében a 16. sorszámú Kéményseprő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
cím 2.3. sorában hatályát veszti az „a képzés megkezdésénél igazolt 3 hónapos, az égéstermék-elvezetők típus
szerinti tisztításával eltöltött gyakorlat” szövegrész.
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2014. (III. 14.) KIM rendelete
egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének
kikérésével –,
a 3. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím és a Melléklet tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és 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 –,
az 5. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének p) pontjában, valamint
a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása
1. §

(1) A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
[a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kapcsolattartó adatait az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet a nyilvántartásban feltüntetni. Ha
a kapcsolattartó kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú, helyette törvényes képviselője adhatja meg írásban
a hozzájárulást. Ha a kapcsolattartó a személyes ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen
korlátozott, írásbeli hozzájárulása érvényességéhez gondnoka írásbeli hozzájárulása is szükséges.”
(2) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 179. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a félbeszakítást az elítélt hozzátartozójának súlyos, életveszélyes betegsége vagy temetése miatt kérik és
annak megalapozására egészségügyi dokumentációt is benyújtottak, akkor ahhoz csatolni kell a hozzátartozó
nyilatkozatát az egészségügyi adatai kezeléséhez való hozzájárulásáról. A hozzátartozó hozzájáruló nyilatkozata
mellőzhető, ha a hozzátartozó egészségi állapota miatt a nyilatkozat megtételére nem képes. A kérelemben
foglaltak valódiságáról az intézet rövid úton meggyőződik. A betegségről, illetve a temetésről szóló igazolást
az elítélt a félbeszakítás ideje alatt köteles beszerezni és azt az intézetbe való visszaérkezésekor átadni.”
(3) A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet III. Fejezete a következő 235/A. §-sal egészül ki:
„235/A. § (1) Az előzetesen letartóztatott részére befogadásakor írásban, az általa értett nyelven egyszerűen,
közérthető módon kell a tájékoztatást megadni
a) a büntetőeljárás során őt megillető védelemhez való jogról,
b) a büntetőeljárás során a személyes költségmentesség kérelmezéséhez való jogról és annak feltételeiről,
c) a gyanúsítás, illetve a vádemelés alapjául szolgáló cselekmény lényegének, valamint ezek változásának
a megismeréséhez való jogáról,
d) az anyanyelv használat jogáról,
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e) a vallomástétel megtagadásának jogáról,
f ) a büntetőügy irataiba való betekintés jogáról,
g) a konzuli hatóságok, továbbá az előzetesen letartóztatott személy által megjelölt hozzátartozó vagy az általa
megjelölt más személy értesítéséhez való jogról,
h) az egészségügyi ellátáshoz való jogról,
i) az előzetes letartóztatásnak az elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve a törvényben meghatározott
lehetséges végső tartamáról, az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, felülvizsgálatáról, valamint
az e határozatokkal szembeni jogorvoslatról, illetve a szabadlábra helyezési kérelem benyújtásához való jogról,
j) a büntetés-végrehajtási ügyben a panaszjogról és a jogorvoslati lehetőségekről, valamint a büntetés-végrehajtási
ügy irataiba való betekintés jogáról,
k) a kapcsolattartás formáiról,
l) az intézetben betartandó magatartási szabályokról, a fegyelmi felelősségről és a fegyelmi eljárás rendjéről,
m) a biztonsági intézkedésekről, különösen az elektronikus megfigyelési rendszer alkalmazásának lehetőségéről,
n) a kártérítési felelősség rendjéről.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogokról szóló írásbeli tájékoztatót az előzetesen letartóztatott magánál
tarthatja.
(3) Ha a tájékoztatás időpontjában az írásbeli tájékoztató az előzetesen letartóztatott által értett nyelven nem áll
rendelkezésre, a tájékoztatást szóban – két tanú jelenlétében – kell megadni, és annak megtörténtét írásban kell
rögzíteni. Ezt követően az írásbeli tájékoztatót – amint az rendelkezésre áll – az előzetesen letartóztatott részére
az általa értett nyelven át kell adni.
(4) Ha az előzetesen letartóztatott az (1) bekezdés a)–h) pontjaiban szereplő jogokról a tájékoztatást az őrizetbe
vétele során már megkapta, a tájékoztatást nem kell megismételni.”
2. §		
A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
a)
104. § (2) bekezdés b) pontjában a „közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe a „hozzátartozója”,
b)
164. § (2) bekezdésében a „felelős őrzésre” szövegrész helyébe a „megbízás nélküli ügyvitelre”
szöveg lép.

2. A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló
13/1996. (XII. 23.) IM rendelet módosítása
3. §		
A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kártérítési eljárásban a fogvatartottat meghatalmazott képviselheti. Meghatalmazottként ügyvéd vagy
a fogvatartott nagykorú hozzátartozója járhat el. Nem járhat el meghatalmazottként az a hozzátartozó,
a) akit a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.)
IM rendelet (a továbbiakban: Bv. R.) 88. § (2) bekezdése szerint a fogvatartottal való kapcsolattartásból kizártak,
b) aki cselekvőképtelen vagy a vagyoni ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott.”

3. A büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása
4. §		
A büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.)
IM rendelet 83. § (1) bekezdésében az „egyéb érdekelt (természetes személy vagy gazdálkodó szerv)” szövegrész
helyébe az „egyéb érdekelt” szöveg lép.

4. A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban című
9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása
5. §

(1) A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban című 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet
[a továbbiakban: 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) A kérelmet – az e rendeletben meghatározott kivétellel – e rendelet Mellékletében meghatározott adatokat
tartalmazó nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A nyomtatványt a kérelmezőnek és a hozzátartozónak
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aláírásával kell ellátnia. A rendszeresített nyomtatványt a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság központi
honlapján közzé kell tenni, valamint azt a nyomozó hatóságnál, az ügyészségnél és a bíróságnál papír alapon is
biztosítani kell.”
(2) A 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Kiskorú és cselekvőképtelen nagykorú helyett a nyilatkozatot a törvényes képviselő teheti meg. A vagyoni ügyei
vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú nyilatkozatának érvényességéhez
gondnoka írásbeli hozzájárulása szükséges. Fogva lévő terheltnek a személyes költségmentesség engedélyezése
iránti kérelméhez csatolandó iratokat, igazolásokat a kirendelt védő szerzi be.”
(3) A 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes költségmentességben részesített terhelt köteles bejelenteni a saját és a hozzátartozója jövedelmi
és vagyoni viszonyaiban – ide nem értve a jövedelme csökkenését vagy megszűnését – vagy a személyi
körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely az engedélyezés feltételeit érinti. Ha a terhelt kiskorú
vagy cselekvőképtelen, a bejelentést a törvényes képviselő köteles megtenni. A vagyoni ügyei vitele tekintetében
cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy nyilatkozatának érvényességéhez gondnoka hozzájárulása
szükséges.”
6. §		
A 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet Melléklete helyébe a Melléklet lép.

5. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról,
valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló
36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosítása
7. §

(1) A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet [a továbbiakban: 36/2003. (X. 3.)
IM rendelet] 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a betegnek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan vagy időszakonként visszatérően
nagymértékben csökkent vagy teljeskörűen hiányzik és nem áll gondnokság alatt, a főigazgató főorvos a járási
(fővárosi kerületi) gyámhivatalnál (a továbbiakban: gyámhivatal) a gondnokság alá helyezés iránti polgári per
megindítását, illetve szükség szerint zárlat elrendelését vagy ideiglenes gondnok kirendelését kezdeményezi.
A gondnok kirendeléséig a beteg érdekképviseletét az IMEI szociális ügyeket intéző előadója és a betegjogi
képviselő látja el.”
(2) A 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befogadási eljárás befejezése után az IMEI a beteg által megjelölt hozzátartozót – gyámság vagy gondnokság
alá helyezett esetében a gyámot, illetve a gondnokot is – értesíti a befogadásról. Az értesítésben közölni kell, hogy
a hozzátartozó, a gyám vagy a gondnok a betegnek mikor küldhet csomagot és mikor látogathatja meg.”
(3) A 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A beteg a letétjéből a főigazgató főorvos engedélyével családjának vagy kapcsolattartójának pénzt küldhet.
Ha a beteg cselekvőképtelen, a pénz elküldéséről a törvényes képviselő rendelkezhet. Ha a beteg korlátozottan
cselekvőképes kiskorú vagy a vagyoni ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott
nagykorú, a pénz elküldéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.”
(4) A 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló beteg, valamint beutalt olyan jognyilatkozatát, amelyhez a törvényes
képviselő hozzájárulása vagy intézkedése szükséges, állásfoglalás végett meg kell küldeni törvényes képviselőjének.”

8. §		
A 36/2003. (X. 3.) IM rendelet
a)
5. § (4) bekezdésében az „eseti gondnok vagy ügygondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám vagy eseti
gondnok, illetve ügygondnok”,
b)
11. § (1) bekezdésében a „gondnoka” szövegrész helyébe a „törvényes képviselője”,
c)
14. § (1) bekezdésében a „gondnokát” szövegrész helyébe a „kiskorú vagy gondokság alá helyezett esetén
törvényes képviselőjét”,
d)
40. § (1) bekezdésében a „hozzátartozóját (törvényes képviselőjét) és gondnokát” szövegrész helyébe
a „hozzátartozóját, kiskorú vagy gondnokság alatt álló esetén törvényes képviselőjét”
szöveg lép.
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6. Egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más
törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló
35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet módosítása
9. §		
Nem lép hatályba az egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó
más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 35/2013. (XII. 23.)
KIM rendelet 1. § (5) bekezdése.

7. Záró rendelkezés
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (3) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.

11. §		
E rendelet 1. § (3) bekezdése a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3–5. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
		
		

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

Melléklet a 23/2014. (III. 14.) KIM rendelethez
„Melléklet a 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM rendelethez

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

A személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelemről kitöltendő nyomtatvány a következő adatokat
tartalmazza:
A kérelmező és a hozzátartozó természetes személyazonosító adatait.
A kérelmező és a hozzátartozó családi kapcsolatának a megjelölését.
A kérelmező és a hozzátartozó jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozóan
a)
a havi nettó jövedelmét, valamint azt, hogy
b)
rendelkezik-e a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon, a megélhetéséhez szükséges termelő- és
munkaeszközökön, és azon az ingatlanon kívül, amelyben lakik, egyéb vagyonnal.
Az eltartásra szorulók számát és a tartási kötelezettség jogcímét.
A közös háztartásban élők számát és az egy főre jutó jövedelem összegét.
Nyilatkozatot a személyes költségmentesség iránti kérelemről.
A nyomtatvány kitöltésének keltét és a kérelmező, valamint a hozzátartozó aláírását.”

A nemzetgazdasági miniszter 13/2014. (III. 14.) NGM rendelete
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, valamint a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dp) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:
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1. §

(1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni:)
„c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állománya,”
(munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.)
(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g)–l) ponttal egészül ki:
(Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni:)
„g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével a rendvédelmi szervek hivatásos, kormányzati
szolgálati jogviszonyban álló, közalkalmazotti és igazságügyi alkalmazotti állománya, valamint a hivatásos,
kormánytisztviselői, közalkalmazotti és igazságügyi alkalmazotti állományba pályázók,
h) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, valamint a hivatásos állományba pályázók,
i) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya és a felvételre jelentkezők,
j) a közterület-felügyelők és a közterület-felügyelői kinevezés előtt állók,
k) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási szak biztonsági, migrációs, valamint vám- és jövedéki
igazgatási szakirányára felvételre jelentkezőket, vagy ilyen szakirányon tanulmányokat folyatató hallgatókat
kivéve, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nappali munkarendben folyatatott rendészeti képzésére, a rendészeti
szakközépiskolákba és egyéb rendészeti oktatási intézeteknél felvételre jelentkezők, illetve ezen iskolák tanulói és
hallgatói,
l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és hivatásos
állománya, valamint a NAV-hoz szolgálati jogviszonyba felvételre jelentkezők”
(munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.)

2. §

(1) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkára
jelentkező elkövető kezdeményezi a közérdekű munka megkezdése előtt. Büntetésként kiszabott közérdekű
munka esetén az elkövető a szakvélemény díját megtérítő szervezetről kapott tájékoztatót köteles magával vinni
a vizsgálatra.”
(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakvélemény kiadásának díját a büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén a szakvélemény elkészítését
követő 60 napon belül kell megtéríteni.”
(3) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.”

3. §		
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Nem minősül védőeszköznek:)
„c) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség által viselt vagy használt
védőeszköz;”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában,
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 9. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. és 19. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 26. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 16. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 16. és 17. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés c) és d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása
1. §		
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
a)
2. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában”
szöveg,
b)
melléklet 34.5. pontjában a „természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „természetes személy vagy jogi személy” szöveg
lép.

2. A bányászati hűségjutalomról szóló 4/1988. (V. 26.) IpM rendelet módosítása
2. §		
A bányászati hűségjutalomról szóló 4/1988. (V. 26.) IpM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „szakágazatokba
sorolt gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe a „szakágazatokba sorolt, a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetekre” szöveg lép.

3. Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosítása
3. §		
Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.)
KHVM rendelet
a)
1. számú melléklet 1.2.2. pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe az „ , a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek)”
szöveg,
b)
1. számú melléklet függelékében az „1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről” szövegrész helyébe
az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg
lép.

4. A motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló
71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet módosítása
4. §		
A motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „ipari és kereskedelmi” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelős” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében a „rendszerrel bíró gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe
a „rendszerrel bíró, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek” szöveg
lép.
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5. A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet módosítása
5. §		
A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.)
KöViM rendelet
a)
2. § p) pontjában a „természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet” szövegrész helyébe a „természetes személy, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti gazdálkodó szervezet, valamint a külföldiek magyarországi fióktelepe (a továbbiakban együtt:
gazdálkodó szervezet)” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében a „természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli” szövegrész helyébe
a „természetes személy, valamint” szöveg
lép.

6. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
módosítása
6. §		
A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet (a továbbiakban:
R1.) 4. § (2) bekezdésében a „jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek
(a továbbiakban együtt: hajózási vállalkozás)” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban:
hajózási vállalkozás)” szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti az R1. 4. § (1) bekezdésében a „jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező”
szövegrész.

7. A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről
szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosítása
8. §		
A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló
10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garanciaszerződés”
szöveg lép.

8. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának
díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása
9. §		
A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól
szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-ában az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti az R2. 1. §-ában az „és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész.

9. A Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló
29/2003. (V. 8.) GKM rendelet módosítása
11. §

(1) A Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 5. §-ában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szövegrész helyébe a „hajózási hatóság” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R3. 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező” szövegrész.
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10. Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre
vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet módosítása
12. §		
Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet
a)
3. § (6) bekezdésében a „Ptk. 685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg,
b)
6. § c) pontjában az „akár szerződéses jogviszonyban, akár azon kívül okozott kár megtérítését” szövegrész
helyébe az „okozott kár megtérítését, illetve a személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetését”
szöveg
lép.

11. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
13. §		
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
a)
8. § (3) bekezdés a) pontjában a „b) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont]” szövegrész helyébe a „b) pontban megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója” szöveg,
b)
36. §-ában a „vagy közeli hozzátartozóját [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „vagy Ptk. szerinti közeli
hozzátartozóját” szöveg
lép.

12. A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása
14. §		
A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyekre,
egyéni cégre és egyéni vállalkozókra.”

13. A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
módosítása
15. §		
A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)” szövegrész helyébe
a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szöveg,
b)
5. § bevezető részében, 5. § e) pontjában, 6. §-ában és 9. § (2) bekezdés d) pontjában a „baleseti károk
megtérítésére” szövegrész helyébe a „baleseti károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére” szöveg
lép.

14. A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe
vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása
16. §

(1) A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető
villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a munkáltatói listán szereplő vállalkozás személyében bekövetkező jogutódlás esetében új vállalkozás jön
létre átalakulás, egyesülés, szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) vagy a vállalkozás által végzett tevékenység
kiszervezésének eredményeként (ilyen esetnek minősül az is, ha a kedvezményre jogosult munkavállaló
vonatkozásában a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás valósul meg), a jogelőd vállalkozás
a munkahelyi szakszervezetekkel egyetértésben eldöntheti, hogy
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a) az átalakuláshoz, illetve kiszervezéshez kapcsolódóan a munkahelyi szakszervezetekkel közösen javasolja
a jogutód vállalkozás munkáltatói listára való felvételét, vagy
b) a munkahelyi szakszervezetekkel történő megállapodás alapján a kedvezményre jogosult munkavállaló, illetve
annak özvegye részére kompenzációt ad, és nem kéri a munkáltatói listára való felvételt.”
(2) Az R4.
a)
2. § (1) bekezdés 5. pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében az „1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „2013. évi V. törvény” szöveg,
c)
38. §-ában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal” szöveg,
d)
5. számú melléklet 8. pontjában a „Ptk. 301/A. § (2)” szövegrész helyébe a „Ptk. 6:155. § (1)” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti az R4. 30. §-ában az „a Gt. szerinti” szövegrész.

15. A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről
szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása
18. §		
Hatályát veszti a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről
szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „ , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra” szövegrész.

16. A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló
32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása
19. §		
A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 6. §
c) pontjában a „cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett” szövegrész helyébe
a „cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte” szöveg lép.

17. A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről,
a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló
33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása
20. §		
A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi
követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
685. § c) pontjában meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetre, valamint
a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetre, valamint a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés f ) pontjában a „Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti” szöveg
lép.

18. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása
21. §

(1) A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közbeszerzési eljárást megindító, illetve a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a közbeszerzési eljárást
meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény ellenőrzése kötelező, kivéve, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító,
illetve meghirdető hirdetmény közzététele iránti kérelméhez csatolja a külön jogszabály alapján az uniós
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támogatásból megvalósuló beszerzések közbeszerzési jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által kiállított
közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt.”
(2) Az R5.
a)
31. §-ában és 34. § (10) bekezdésében a „Kbt. 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „Kbt.
127. § (2) bekezdése szerinti” szöveg,
b)
4. melléklet III.1.3.) pontjában a „gazdasági társaság, illetve jogi személy” szövegrész helyébe a „jogi személy”
szöveg
lép.

19. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása
22. §

(1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 8. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés
vagy felsőoktatási intézmény által szervezett közbeszerzési szakirányú továbbképzésen szerzett szakirányú
szakképzettség megszerzéséhez kapcsolódó kedvezmények kizárólag akkor vehetőek igénybe, ha első megújítás
esetében a szakképesítést, illetve szakképzettséget a tanácsadó a névjegyzékbe történt bejegyzését, az elsőt követő
további megújítás esetében pedig a névjegyzékbe történt bejegyzésének legutolsó megújítását követően szerezte
meg.”
(2) Az R6.
a)
1. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet” szövegrész helyébe
a „személyes joga szerint jogképes szervezet” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdés a) pontjában, 13. §-ában és 14. § (2) bekezdésében a „közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel”
szövegrész helyébe a „közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel vagy felsőoktatási intézmény által szervezett
közbeszerzési szakirányú továbbképzésen szerzett szakirányú szakképzettséggel” szöveg,
c)
14. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél” szövegrész helyébe az „az
európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési jogi ellenőrzéséért felelős központi
államigazgatási szervnél” szöveg
lép.

20. Záró rendelkezések
23. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 13/2014. (III. 14.) NFM rendelete
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló
7/2007. (III. 6.) IRM rendelet és a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről,
valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
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az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.)
IRM rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,”
szövegrész.
2. §		
A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló
11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zárt sugárforrások esetében, a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat kivéve, a helyi nyilvántartásnak
tartalmaznia kell)
„d) a nyilvántartás vezetésére kötelezett
da) természetes személy nevét vagy
db) jogi személy vezetőjének, vagy – ha a jogi személy vezetője jogi személy – a jogi személy vezetője által
megjelölt, ténylegesen eljáró természetes személy nevét;”
3. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 21/2014. (III. 14.) VM rendelete
az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez
kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a termőföldvédelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §
(4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § a), f ) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Fmr.) 21. §
(2) bekezdés a) pontja a következő ag)–ai) alponttal egészül ki:
[Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal),
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal) alkalmazásában álló azon
kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:
egyetemi vagy főiskolai szintű]
„ag) növénytermesztési mérnök,
ah) növényvédelmi mérnök,
ai) öntözéses meliorációs mérnök,”
[szakképzettség.]
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(2) Az Fmr. 21. § (2) bekezdés b) pontja a következő bk) alponttal egészül ki:
[Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal),
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal) alkalmazásában álló azon
kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:
felsőoktatási alapképzési szakon szerzett]
„bk) geográfus”
[szakképzettség.]
(3) Az Fmr. 21. § (2) bekezdés c) pontja a következő ci) alponttal egészül ki:
[Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal),
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal) alkalmazásában álló azon
kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:
felsőoktatási mesterképzési szakon szerzett]
„ci) geográfus”
[szakképzettség.]

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása
2. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Inyvhr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, illetve annak
jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:
1. a III. részen bejegyzett jogosult
1.1. kiskorúságának ténye,
1.2. gondnokság alá helyezésének ténye,
2. a jogosulttal szemben megindított
2.1. felszámolási eljárás,
2.2. végelszámolás
ténye az ügyszám megjelölésével,
3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő
törlésének ténye,
4. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
5. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb
építésügyi korlátozás,
6. kisajátítási eljárás megindításának ténye,
7. telekalakítási eljárás megindításának ténye,
8. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindításának ténye,
9. földminősítési eljárás megindításának ténye,
10. ingatlan-nyilvántartási hatósági döntéssel szembeni
10.1. fellebbezés,
10.2. bírósági jogorvoslati kérelem,
10.3. ügyészi felhívás benyújtásának,
10.4. ügyészi fellépés bejelentésének
ténye,
10.5. felügyeleti eljárás megindításának ténye,
11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés
elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye,
12. szerződésen, végintézkedésen, jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló
12.1. elidegenítési és terhelési tilalom,
12.2. elidegenítési tilalom,
12.3. a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom,
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13. a tv. 64. §-ában meghatározott
13.1. perek,
13.2. büntetőeljárás
megindításának ténye,
14. az árverés, a nyilvános pályázat kitűzésének ténye,
15. a zárlat, zár alá vétel, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására
irányuló zárlat ténye,
16. tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye,
17. a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasításának ténye,
18. jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való
rendelkezés jogáról,
19. ranghely megváltoztatása,
20. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye,
21. jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,
22. az épület (építmény, műtárgy)
22.1. építésének,
22.2. lebontásának
ténye,
23. a társasházakról szóló törvény szerinti,
23.1. a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát
feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása,
23.2. a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább négyötödét
feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása,
továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja,
24. földminősítési mintatér megjelölése,
25. helyi építészeti örökségvédelem ténye,
26. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye,
27. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog,
28. a tv.-ben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása,
29. nemzeti emlékhely ténye,
30. történelmi emlékhely ténye,
31. lízingbeadás ténye,
32. olyan egyéb tény, amelynek feljegyzését – a tv. 2. § (2) bekezdése alapján – törvény elrendeli.”
3. §		
Az Inyvhr. 5. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„1/A. Bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése a tulajdoni lapon”
4. §		
Az Inyvhr. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Ha az önálló ingatlanként nyilvántartott épületnek és az alatta fekvő földrészletnek azonos a tulajdonosa,
a földrészlet vagy az épület tulajdonjogának átruházása vagy átszállása esetén az épület mindenkori tulajdonosát
megillető földhasználati jogot a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg be kell jegyezni.
(2) Ha a felek a földhasználati jog gyakorlásának szabályozása körében megállapodtak a földhasználati jog
terjedelmében, a földhasználati jogot a megállapodásukban foglaltaknak megfelelően a földrészlet természetben
vagy területi mértékben meghatározott részére kell bejegyezni.
(3) A felek a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozása tényének feljegyzését az (1) és (2) bekezdésben
foglaltaktól függetlenül kérhetik.”
5. §		
Az Inyvhr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, az ingatlan
természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére, vagy az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett jogra lehet bejegyezni.”
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(1) Az Inyvhr. 11. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„11. Vételi jog, eladási jog”
(2) Az Inyvhr. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az eladási jog gyakorlása esetén az eladási jog jogosultjának igazolnia kell (tértivevénnyel, vagy átvételi
elismervénnyel), hogy az ingatlan eladására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatát a kötelezett felé megtette.
A kérelemhez csatolni kell az egyoldalú nyilatkozatot tartalmazó okiratot is.”
7. §		
Az Inyvhr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Jelzálogjogot ingatlanra és az ingatlant terhelő átruházható jogra lehet bejegyezni.
(2) Az ingatlant terhelő jelzálogjogot az ingatlan egészére vagy közös tulajdonban álló ingatlannak
a tulajdonostársat megillető egész tulajdoni illetőségére lehet bejegyezni.
(3) Ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított követelésre aljelzálogjog jegyezhető be.
(4) Az aljelzálogjog bejegyzésére a jelzálogjog bejegyzésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.”
8. §		
Az Inyvhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A jelzálogjogi bejegyzésben fel kell tüntetni a jelzálogjog jogosultját, meg kell jelölni a zálogjoggal
biztosított követelést, az alapul szolgáló egy vagy több jogviszonyra utalással és az összeg meghatározásával
vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra történő utalással. Fogyasztói zálogszerződés esetén a bejegyzésnek
tartalmaznia kell a jelzálogjoggal biztosított összeg megjelölését is.
(2) Ha a felek meghatározták azt az összeget, amelynek erejéig a zálogjogosult kielégítést kereshet a zálogtárgyból,
a bejegyzésben ezt az összeget fel kell tüntetni.
(3) A bejegyzésben megjelölt összeg csak egyféle – vagy belföldi vagy külföldi – pénznemben szerepelhet.
(4) Ha a személyes kötelezett (adós) nem a jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosa, a bejegyzésben a személyes
adóst is fel kell tüntetni.”
9. §		
Az Inyvhr. 13. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Ha a jelzálogjog jogosultja zálogjogosulti bizományost jelölt ki, a jelzálogjogi bejegyzésben a zálogjogosulti
bizományost kell feltüntetni a 18. §-ban megjelölt adatok és a zálogjogosulti bizományos minőségének megjelölése
mellett. A zálogjogosulti bizományos bejegyzésével egyidejűleg törölni kell azt a – már bejegyzett – zálogjogosultat,
akinek a javára a zálogjogosulti bizományos eljár.”
10. §		
Az Inyvhr. a 20. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„14/A. Különvált zálogjog
20/A. § Ha a jelzálogjog jogosultja a biztosított követelés nélkül ruházza át a jelzálogjogot a vele szemben fennálló
követelés jogosultjára (különvált zálogjog), akkor a különvált zálogjog jogosultját a jelzálogjogot átruházó
zálogjogosult törlése nélkül, az átruházott jelzálogjogra és annak ranghelyére történő utalással kell bejegyezni.”
11. §		
Az Inyvhr. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az ingatlanra földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye került feljegyzésre,
az első fokú földhivatal a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatával együtt megküldi a végrehajtónak
a földhasználati jog gyakorlásáról szóló megállapodás másolatát.”
12. §		
Az Inyvhr. 21/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése során meg kell jelölni, hogy a cselekvőképesség korlátozása
részleges vagy teljes.”
13. §		
Az Inyvhr. 21. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„21. Fellebbezés, ügyészi felhívás, felügyeleti eljárás
26. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott földhivatali döntés ellen benyújtott fellebbezés, ügyészi felhívás
tényének feljegyzésében fel kell tüntetni a megtámadott, felhívással érintett döntés ügyiratszámát és annak
a bejegyzésnek a sorszámát, amellyel kapcsolatban a fellebbezést, vagy az ügyészi felhívást benyújtották.
(2) Az adatváltozás átvezetésére irányuló ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott földhivatali döntéssel szemben
indított felügyeleti eljárás tényének feljegyzésében fel kell tüntetni a felügyeleti eljárással érintett döntés
ügyiratszámát és annak a bejegyzésnek a sorszámát, amellyel kapcsolatban a felügyeleti eljárás megindult.”
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(1) Az Inyvhr. 23. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„23. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom”
(2) Az Inyvhr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Elidegenítési és terhelési tilalmat, elidegenítési tilalmat, rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalmat egész
ingatlanra vagy egész tulajdoni illetőségre, illetve ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni.
(2) Az elidegenítési és terhelési tilalomra, valamint az elidegenítési tilalomra vonatkozó feljegyzésben fel kell
tüntetni azt a jogot, amelynek biztosítására a tilalom szolgál és a tilalom jogosultjának adatait.
(3) Ha elidegenítési és terhelési tilalmat, elidegenítési tilalmat, rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalmat
jegyeztek fel, szerződésen alapuló további jogokat csak a tilalom jogosultjának hozzájárulásával lehet bejegyezni.
Nem szükséges a tilalom jogosultjának hozzájárulása a végrehajtási jog bejegyzéséhez.
(4) Az öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom az örökhagyóval szerződött fél javára
a szerződéssel lekötött ingatlanra vagy annak eszmei hányadára – eltérő megállapodás hiányában – az örökhagyó
bejegyzési engedélye nélkül is feljegyezhető.
(5) A rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalmat az okirat tartalmára történő utalással kell az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott módon az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezni.”
15. §		
Az Inyvhr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A tv. 64. §-ában meghatározott perek feljegyzését és a büntetőeljárás megindítása tényének feljegyzését
(a továbbiakban együtt: perfeljegyzés) követően további jogokat – a jogszabályon, bírósági vagy hatósági
határozaton alapuló, továbbá a tv. 16. § e) és f ) pontjában meghatározott jogok kivételével – csak a per, illetve
a büntetőeljárás befejezésének eredményétől függő hatállyal lehet bejegyezni. A feljegyzésben erre utalni kell.
(2) A perfeljegyzést követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jogon alapuló árverés esetén
az árverési vevő a per, illetve a büntetőeljárás befejezésének eredményétől függő hatállyal szerzi meg az ingatlan
tulajdonjogát. A feljegyzésben erre utalni kell.”
16. §		
Az Inyvhr. a 32. §-t követően a következő 27/A. alcímmel egészül ki:

„27/A. Lízingbeadás ténye
32/A. § A lízingbeadás tényét egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan
természetben meghatározott részére lehet feljegyezni. A feljegyzésben a jogosult (lízingbevevő) személyét is fel kell
tüntetni.”
17. §		
Az Inyvhr. 29. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„29. Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye
34. § (1) Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának tényét egész ingatlanra, vagy annak
természetben, illetve területi mértékben meghatározott részére lehet feljegyezni.
(2) Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának tényét mind a földrészletre, mind az épületre fel kell
jegyezni.”
18. §		
Az Inyvhr. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) A jelzálogjog ranghelyét előzetesen biztosító feljegyzésben meg kell jelölni a terhelés és járulékai
legnagyobb összegét.
(2) A jelzálogjogot az (1) bekezdés szerinti feljegyzés ranghelyén kell bejegyezni, tekintet nélkül az időközben
történt végrehajtási intézkedésre, végelszámolási vagy felszámolási eljárásra.
(3) Ha a jelzálogjog bejegyzését a feljegyzésben megjelölt összeget meghaladó követelés biztosítására
kérik, az összeget meghaladó részt új ranghelyre kell bejegyezni. Ha a bejegyzett jelzálogjog a feljegyzésben
meghatározott keretet nem meríti ki, a keret fennmaradó részéről a tulajdonos kérelmére új határozatban kell
rendelkezni.
(4) A jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítására vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell
a jelzálogjoggal biztosított követelés vagy jog aljelzálogjoggal való megterhelése esetére is, ha az aljelzálogjog
ranghelyének előzetes biztosítását az aljelzálogjoggal terhelendő jelzálogjoggal biztosított követelés vagy jog
zálogjogosultja kéri.
(5) A jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogát a későbbi rangsorban bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom csak abban az esetben szünteti meg, ha a zálogkötelezett
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a tilalom bejegyzésével kapcsolatosan az előzetesen biztosított jelzálogjogi ranghely tekintetében a ranghellyel
rendelkezés jogáról a tilalom jogosultja javára külön lemondott.”
19. §		
Az Inyvhr. 31. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„31. Lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról
36. § (1) A tulajdoni lap III. részén fel lehet jegyezni, hogy a zálogkötelezett valamely meghatározott későbbi
zálogjogosult vagy meghatározott más harmadik személy irányában lemondott arról a jogáról, hogy az előzetesen
biztosított jelzálogjogi bejegyzés ranghelyével rendelkezhessék, hogy e ranghelyet jelzálogjog bejegyzésével
betöltse.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feljegyzésben meg kell jelölni azt a személyt, akinek a javára a lemondás történt, továbbá
azt az előzetesen biztosított ranghelyet, amelyre a lemondás vonatkozik.
(3) Annak az előzetesen biztosított ranghelynek a törlése előtt, amelyre a lemondás vonatkozik, az (1) bekezdés
szerinti feljegyzés törlésére csak annak a későbbi zálogjogosultnak, harmadik személynek vagy bármelyikük
jogutódjának, a tv. által előírt rendelkezések szerint kiállított okiratban megadott hozzájárulása alapján kerülhet sor,
akinek a javára a zálogkötelezett az előzetesen biztosított ranghellyel való rendelkezés jogáról lemondott.
(4) A lemondás ellenére, a (3) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat alapján lehetőség vanaz előzetesen
biztosított ranghelyen zálogjog létesítésére. Ez a hozzájárulás csak az abban megengedett terhelésre szól, és
azt meghaladóan nem oldja fel a zálogkötelezettet az előzetesen biztosított ranghellyel való rendelkezési jogról
lemondó nyilatkozata alól.”
20. §		
Az Inyvhr. 32. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„32. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog
37. § (1) Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényét egész ingatlanra, egész
tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tényt egyidejűleg a szerződésben megjelölt több vagyonrendelő esetén és
több kedvezményezett javára is fel lehet jegyezni.
(3) Több kedvezményezett javára szóló tényfeljegyzés esetén a szerződésben foglaltaknak megfelelően
a kedvezményezettek egymás közötti sorrendjét és az őket megillető tulajdoni hányadot is fel kell tüntetni. Ha
a vagyonrendelő a kedvezményezettek között sorrendet nem állított fel, illetve ha a kedvezményezetteket egyenlő
arányban illeti meg a tulajdoni váromány, a feljegyzésben erre a körülményre külön nem kell utalni.”
21. §		
Az Inyvhr. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) Ha a földrészlet és a rajta lévő épület tulajdonjoga elválik egymástól, a földrészletet és az épületet külön
tulajdoni lapon kell nyilvántartani. A földrészlet tulajdoni lapjára be kell jegyezni az épület tulajdonosát megillető
földhasználati jogot.
(2) Ha a földrészlet tulajdonosa a földrészleten álló épületnek az önálló ingatlanként való feltüntetését kéri,
az (1) bekezdésben foglaltakat a földhasználati jog bejegyzésének mellőzésével kell alkalmazni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések a társasház, illetőleg a szövetkezeti ház esetében is irányadóak.
Ebben az esetben az épületnek azokat a részeit, amelyek nem minősülnek önálló ingatlannak (így különösen
a közös, illetőleg szövetkezeti tulajdonban maradó épületrészek és helyiségek) a földrészlet nélkül kell a társasház,
illetve szövetkezeti ház törzslapján nyilvántartani. A különlapra a lakást, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló
helyiséget kell bejegyezni.”
22. §		
Az Inyvhr. 65. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárással érintett épületváltozást (építést, bővítést, bontást) csak
jogerős használatbavételi engedély, jogerős fennmaradási engedély, jogerős bontási engedély, használatbavételi
tudomásulvételről szóló tájékoztató végzés vagy bontási tevékenységről elvégzéséről szóló végzés birtokában,
a járási földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz alapján lehet a tulajdoni lapon átvezetni.
(3a) Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljáráshoz nem kötött rendeltetésmód változással járó
épületváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság által az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (5) bekezdésében és az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés b) pontja szerint kiadott hatósági bizonyítvány szükséges.”
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23. §		
Az Inyvhr. 54. alcíme a következő 68/A. §-sal egészül ki:
„68/A. § Jelzálogjog bejegyzése alapjául szolgáló okiratnak kell tekinteni a zálogkötelezett bejegyzési engedélyét
is, ha az egyedileg meghatározza a zálogtárgyat és a zálogkötelezett az ingatlannak, vagy a jognak ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, illetve jogosultja továbbá a bejegyzési engedély rendelkezik mindazon alaki
és tartalmi kellékekkel, amelyeket a tv. a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokra vonatkozóan előír.”
24. §		
Az Inyvhr. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„113. § Az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából személyes adatot is tartalmazó adatlekérdezés – ha a tv., vagy annak
felhatalmazása alapján kiadott rendelet másképpen nem rendelkezik – csak egyedi esetekben és a tulajdoni lap
formátumnak megfelelően teljesíthető.”
25. §		
Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/A. §-sal egészül ki:
„118/A. § Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkákhoz a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv
szerinti személyes adatok kezelésére törvényi felhatalmazással rendelkező földmérő vagy földmérési vállalkozás,
kisajátítás esetén a kisajátítást kérő vagy a megbízásából eljáró személy részére a földhivatal földmérési földkönyvet
szolgáltat. A földmérési földkönyv az ingatlan adatain felül tartalmazza az ingatlan tulajdonosának nevét, lakcímét
(székhelyét), tulajdoni hányadát, a tulajdonszerzés jogcímét, a tulajdoni lapon széljegyzett jogosultak adatait,
az ingatlanon fennálló egyéb jog jogosultjának nevét, lakcímét (székhelyét), valamint a jog megszerzésének
jogcímét.”
26. §		
Az Inyvhr. a következő 129. §-sal egészül ki:
„129. § (1) E rendeletnek az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról szóló 21/2014. (III. 14.) VM rendelettel megállapított
a) 17–20. §-át a 2014. március 15-ét követően kötött zálogszerződéssel alapított zálogjogok esetében,
b) 35. §-át és 68/A. §-át a 2014. március 15-ét követően benyújtott feljegyzés illetve bejegyzés iránti kérelem
esetében
kell alkalmazni.
(2) Ha 2014. március 15-e előtt az ingatlan tulajdonosa a törölt zálogjog ranghelyét a kérelmének előterjesztésétől
számított egy év tartamára fenntartotta, ezen egyéves időtartam alatt bejegyzés alapjául szolgáló okirat
(zálogszerződés vagy bejegyzési engedély) alapján a fenntartott ranghelyre jelzálogjog bejegyzését kérheti.
A törölt zálogjog ranghelyének fenntartására egyebekben e rendelet 2014. március 14-én hatályos 36. és 37. §-a
alkalmazandók.”
27. §		
Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem első része az alábbi adatokat tartalmazza:
1.1. a kérelmező értesítési címe, ügyintézőjének neve;
1.2. a kérelmező személyi azonosítója, vagy statisztikai számjele/belső egyedi azonosítója;
1.3. a kérelmező állampolgársága, vagy cégjegyzékszáma;
1.4. a kérelemhez kapcsolódó földhivatali iktatószám (ha ismert);
1.5. a változással érintett ingatlanok darabszáma;
1.6. a kérelmezőnek a bejelentett állandó lakcím átvezetésére vonatkozó nyilatkozata;
1.7. a kérelmező soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;
1.8. a kérelmező függőben tartás igénylésére vonatkozó nyilatkozata;
1.9. a kérelmező mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásának szükségességéről szóló nyilatkozata;
1.10. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes igazgatási szolgáltatási díj megjelölése;
1.11. fizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);
1.12. egyéb megjegyzés;
1.13. mellékletek megjelölése;
1.14. a kérelem keltének helye és ideje;
1.15. a kérelmező, vagy képviselő aláírása;
1.16. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a földhivatali pénztáros nyilatkozata;
1.17. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások.”
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28. §		
Az Inyvhr.
a)
4. § (1) bekezdés e) pontjában a „valamint vételi jog,” szövegrész helyébe a „vételi jog, valamint eladási jog,”
szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés g) pontjában a „jelzálogjog (önálló zálogjog)” szövegrész helyébe a „jelzálogjog (különvált
zálogjog, önálló zálogjog)” szöveg,
c)
15. § (1) bekezdésében a „Vételi jogot” szövegrész helyébe a „Vételi jogot, eladási jogot” szöveg,
d)
15. § (2) bekezdésében a „Vételi jog” szövegrész helyébe a „Vételi jog, eladási jog” szöveg,
e)
15. § (3) bekezdésében a „vételi jog” szövegrész helyébe a „vételi jog, eladási jog” szöveg,
f)
15. § (4) bekezdésében a „(pl. tértivevénnyel, átvételi elismervénnyel)” szövegrész helyébe „(tértivevénnyel,
vagy átvételi elismervénnyel)” szöveg,
g)
15. § (5) bekezdésében a „vételi jogot” szövegrész helyébe a „vételi jogot, eladási jogot” szöveg,
h)
65. § (1) bekezdésében az „ingatlan-nyilvántartási térkép” szövegrész helyébe az „állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázis” szöveg,
lép.
29. §		
Hatályát veszti az Inyvhr.
a)
19. § (2) bekezdése,
b)
20. § (1) és (3) bekezdése,
c)
31. § (1) bekezdésében „a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedést,” szövegrész,
d)
31. § (2) bekezdésében „a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés,”, valamint „ a zár alá vételt megelőző
biztosítási intézkedés” szövegrész.

3. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása
30. §		
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
27. §-ában az „SZBKI, valamint” szövegrész helyébe az „SZBKI, az ingatlanügyi hatóság, valamint” szöveg lép.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása
31. §		
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
a)
1. § a) pontjában a „24. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „24. § (1) bekezdés a) pont aa) és
ab) alpontjában” szöveg,
b)
1. § b) pontjában a „24. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „24. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpontjában” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések
32. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésében foglaltak kivételével – 2014. március 15-én lép hatályba.
(2) A 25. § 2014. június 2-án lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 22/2014. (III. 14.) VM rendelete
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 2. § tekintetében a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 9. §
(2) bekezdésében,
a 3. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1., 3., 4., 19. és
20. pontjában,
a 4. §, 5. §, 14. §, és 83. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi
CXXVIII. törvény 23. § e) pontjában,
a 6. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 7. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében,
a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6–8. pontjában,
a 9. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában,
a 10. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2. és
10. pontjában,
a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a 11. §, 12. §, 16. § és 52. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §
(2) bekezdés 17. pontjában,
a 15. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés i) pontjában,
a 17. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában,
a 18. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 19. §, 44. §, 45. §, 50. §, 51. §, 53. §, 56. §, 58. §, 61. §, 63. §, 64. §, 67. §, 69. §, 70. §, 89. § és 93. § tekintetében a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,
a 20. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 21. és az 59. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)–g) pontjaiban,
a 22. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és e) pontjában,
a 23–26. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
22. pontjában,
a 27. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény
23. § d) pontjában,
a 28. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában,
a 29. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában,
a 30. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és
22. pontjában,
a 31. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 32. § tekintetében a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában,
a 33. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. és
16. pontjában,
a 34. §, 36. §, 39. §, 41. §, 43. §, 57. §, 60. §, 65. §, 66. §, 68. §, 72. §, 75. §, 81. §, 84. §, 86, §, 88. §, és 96. § 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,
a 35. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában,
a 37. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés c) pontjában,
a 38. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), e) és f ) pontjában,
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a 40. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában,
valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10., 11., 13. alpontjában,
a 42. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában,
a 46. § és 47. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
18. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pont 7. és 9. alpontjában,
a 48. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és
21. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pont 7. és 9. alpontjában,
a 49. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény
23. § b) pontjában,
az 54. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontjában,
az 55. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában,
a 62. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában,
a 71. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában,
valamint (5) bekezdés a) pontjában,
a 73. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés
1. pontjában,
a 74. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 76. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f ) pontjában,
a 77. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdés
26. pontjában, valamint az (5) bekezdés c) és d) pontjában,
a 78. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10. alpontjában,
a 79. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–i) pontjában,
a 80. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10. pontjában,
a 82. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában,
a 85. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 23. pontjában,
a 87. § tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,
a 90. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény
23. § d) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 91. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában,
a 92. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében,
a 94. § 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 h) pontjában,
a 95. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 4. és
20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § a)–c), e), h), k), l) és m) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben,
a 2. § és a 92. § tekintetében 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 31. § és 71. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben,
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a 32. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben,
az 54. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben, valamint
a 77. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és v) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása
1. §		
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben
meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.”

2. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások
ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet módosítása
2. §		
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló
12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.”

3. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása
3. §

(1) Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 41/1997. (V. 28.)
FM rendelet] a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben
meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.”
(2) A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete
a)
182. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
184. § (1) bekezdésében és a 185. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más
szervezet” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. számú függelékének 3.5. pontjában a „[Ptk. 685. § c) pontja]”
szövegrész.

4. A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosítása
4. §		
A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
14/1998. (IV. 3.) FM rendelet 2. § p) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

5. A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
16/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosítása
5. §		
A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

3982

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

b)
c)

2. § j) és l) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
6. § (3) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében és a 8/A § (1) bekezdésében „az MgSzH” szövegrész helyébe
„a NÉBIH” szöveg

lép.

6. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása
6. §		
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 1. §
(1) bekezdés b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre” szöveg lép.

7. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása
7. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet 23. § (3) bekezdésében a „jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

8. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása
8. §

(1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 1. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„10a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. § 6. pontjában és a 15. § (5) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

9. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek
biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló
6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet módosítása
9. §		
Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására
kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet
1. § c) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg lép.

10. Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring
vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosítása
10. §		
Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről
szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre” szöveg lép.

11. Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet módosítása
11. §		
Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet 1. § 1. pontjában a „jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet” szöveg lép.
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12. A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet módosítása
12. §		
A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre” szöveg,
b)
2. § 13. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet” szöveg
lép.

13. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása
13. §		
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésében a „jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

14. A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosítása
14. §

(1) A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2003. (VII. 4.)
FVM rendelet] 1. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 1. § 1. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

15. A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló
95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet módosítása
15. §		
A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet 1. §
a) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre” szöveg lép.

16. Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet módosítása
16. §		
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre” szöveg,
b)
2. § 13. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet” szöveg
lép.

17. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása
17. §

(1) A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet] 2. § (2) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„8. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) A 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 1. § b) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg lép.

18. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosítása
18. §		
Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
a)
1. § (3) bekezdés c) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg,
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b)

17. § (4) bekezdés b) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg

lép.

19. A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet módosítása
19. §		
A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet 2. § felvezető szövegében
a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet” szöveg lép.

20. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása
20. §		
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
a)
1. § d) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg,
b)
9. § (7) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet” szöveg
lép.

21. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása
21. §		
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet 3. § 61. és 66. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

22. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása
22. §		
A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe
a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg,
b)
2. § 5., 64. és 67. pontjában, a 22/A. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, a 23. § (2) bekezdésében a „jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg,
c)
19. § (8) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet” szöveg
lép.

23. Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről
szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása
23. §		
Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló
52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a)
5. § (4) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
5. § (6) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek” szöveg
lép.
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24. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi
ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása
24. §		
A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés i) pontjában, 13. § (5) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
13. § (1)–(3) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek” szöveg
lép.

25. Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos
állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása
25. §		
Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és
állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésében és a 11. §-ában a „jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

26. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi
ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása
26. §		
A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének
szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjában és a 11. § (2) bekezdésében a „jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

27. A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása
27. §

(1) A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 1. §
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„b) létesítő okirat: szövetkezet és korlátolt felelősségű társaság esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben
meghatározott alapszabály, illetve társasági szerződés;”
(2) A 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
10. § (7) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok”
szövegrész helyébe a „jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek” szöveg
lép.

28. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása
28. §		
A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 1. §-ában a „jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre”
szöveg lép.

29. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről,
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosítása
29. §		
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő
szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 2. §-a a következő
25. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„25. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
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30. Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló
128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet módosítása
30. §		
Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet 5. §
(4) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet” szöveg lép.

31. A mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól
szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet módosítása
31. §		
A mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló
142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet 2. számú melléklet B rész IV. 1. 7. pontjában a „gazdálkodó szervezet”
szövegrész helyébe a „hasznosító” szöveg lép.

32. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása
32. §		
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. melléklet I. pontjában található táblázat 20. fő sorszámában a „jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet” szöveg lép.

33. A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló
52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet módosítása
33. §		
A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet
kell érteni.”

34. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének
feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása
34. §		
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló
30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

35. A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása
35. §		
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet 2. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„11. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

36. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet módosítása
36. §

(1) Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek
nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2006. (VI. 22.)
FVM rendelet] 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„h) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
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(2) A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 1. § c) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

37. A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással
termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló
86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet módosítása
37. §

(1) A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények
egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 86/2006. (XII. 23.)
FVM rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A földterület tulajdonosa, illetve a földhasználó a termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulását
kizárólag írásban, a hozzájárulás termelő által történő kézhezvételéig vonhatja vissza.”
(2) A 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 3. számú melléklet I. és II. részének 3. pontjában, valamint III. részének 2. pontjában
az „és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése
alkalmazandó” szövegrész helyébe a „kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig
vonható vissza” szöveg lép.

38. A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló
87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása
38. §		
A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.)
FVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel” szöveg
lép.

39. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
39. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 3. §
12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]
„12. mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységet
folytat;”
(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]
„19. induló vállalkozás: a jogi személy, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték
be, az egyéni vállalkozó, valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői
igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor, valamint
azon jogcímek esetében, ahol a támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági üzeme méretének el kell
érnie meghatározott mértékű európai mértékegységet, ott az induló vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi
személyekre, egyéni vállalkozókra, akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását
megelőző 12 hónapon belül kezdték meg;”
(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §-a a következő 44. ponttal egészül ki:
[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]
„44. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Támogatási kérelmet az a jogi személy vagy természetes személy nyújthat be, aki
a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím
vonatkozásában előírt feltételeknek,
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b) nem mezőgazdasági beruházás esetén a számviteli jogszabályok szerint számított, az adott gazdálkodó
szervezetre vonatkozó jogszabályban előírt legkisebb jegyzett tőkének megfelelő mértékű saját tőkével rendelkezik,
c) nem mezőgazdasági beruházás esetén csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll, továbbá
a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról
szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak.”

40. Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek
rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet módosítása
40. §

(1) Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló
49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet] 1. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.”
(2) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek” szöveg lép.

41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása
41. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész, és
b)
2. § (1) bekezdés g) pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

42. Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet
módosítása
42. §		
Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában
a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

43. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának
állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosítása
43. §

(1) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási
szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet]
2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„m) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) A 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 5. §-ában a „jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe
a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

44. A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély
összegű (de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet módosítása
44. §		
A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis)
támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet
a)
1. § a) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet” szöveg,
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1. számú melléklet 3.1. pontjában, 2. számú melléklet 2.4. pontjában, 3. számú melléklet 2.4. pontjában
a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet” szöveg

lép.

45. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása
45. §		
Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 3. §
(1) bekezdésében és az 1. számú melléklet 4. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

46. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása
46. §		
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
a)
1. §-ában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg,
b)
2. § 4. pontjában és a 4. § (8) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg
lép.

47. A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló
120/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása
47. §		
A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet
1. §-ában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre” szöveg lép.

48. A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló
121/2007 (X. 18.) FVM rendelet módosítása
48. §		
A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.)
FVM rendelet 1. §-ában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre” szöveg lép.

49. A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről
szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása
49. §

(1) A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet] 1. § b) és d) pontjában, valamint
a 3. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § c) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész.

50. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása
50. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. §
(1) bekezdés a) pontjában és a 2. számú melléklet 3.1. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.
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51. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása
51. §		
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. §
(1) bekezdés a) pontjában és az 1. számú melléklet 4.1. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

52. A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló
143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosítása
52. §		
A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. § 14. pontjában
a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

53. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
53. §		
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a)
2. § b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 2. számú melléklet 4.1. pontjában a „jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg
lép.

54. A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet módosítása
54. §		
A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és
ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében
a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szöveg lép.

55. A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet módosítása
55. §		
A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésében a „jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre” szöveg lép.

56. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról
szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosítása
56. §		
A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
27/2008. (III. 12.) FVM rendelet 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„j) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

57. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása
57. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet
a)
2. § p) pontja, és
b)
4. § (10) bekezdése.
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58. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása
58. §

(1) A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) termeltetési szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] 6:232. §-a
alapján kötött szerződés, amelyben a szerződő felek (a termeltető és az állattartó) tevékenységeiket összehangolják;”
(2) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a)
1. § b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg;
b)
5. § (4) bekezdés a) pontjában a „418/A” szövegrész helyébe a „6:233” szöveg
lép.

59. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló
45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása
59. §		
A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a)
2. § 2. és 9. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel” szöveg
lép.

60. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
60. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „jogi
személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező” szövegrész.

61. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása
61. §

(1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„j) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”.
(2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 1. § b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

62. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása
62. §		
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program
részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
1. § b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre” szöveg lép.
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63. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló
64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása
63. §

(1) A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„j) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 3. §-ában a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet”
szöveg lép.

64. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott
kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosítása
64. §		
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
a)
1. § b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg
lép.

65. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet
módosítása
65. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontjában a „gazdasági
társaságokról szóló törvénynek” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek” szöveg
lép.

66. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása
66. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
a)
2. § d) pontjában az „illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész,
b)
2. § g) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész, és
c)
6. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

67. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló
27/2009. (III. 18.) FVM rendelet módosítása
67. §		
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.)
FVM rendelet 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
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68. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet módosítása
68. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
46/2009 (IV. 16.) FVM rendelet 2. § 15. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

69. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól
szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása
69. §

(1) A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló
59/2009. (V. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 2. § b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„b) jégeső-elhárító szervezet: természetes személyekből, jogi személyekből vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekből álló nonprofit gazdasági társaság, amely egy meghatározott területen a nagy károkat okozó jégesők
kialakulásának megakadályozása érdekében jégeső-elhárító rendszert működtet (a továbbiakban: szervezet);”
(2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

70. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő
hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosítása
70. §		
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló
78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 1. § b) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

71. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása
71. §

(1) Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.)
FVM rendelet] 4. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„17a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
a)
21/A. § (3) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet”,
b)
98. § (9) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet”,
c)
114/A. § (5) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek”,
d)
8. számú melléklet II. fejezet 1. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

72. A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosítása
72. §

(1) A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2009. (X. 29.)
FVM rendelet] 5. számú mellékletének I. fejezete a következő h) ponttal egészül ki:
„h) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.”
(2) A 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet”,
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5. § (3) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal” szövegrész helyébe
a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel”
szöveg lép.

73. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása
73. §		
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdésében az „egy természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „egy természetes személy vagy jogi személy” szöveg
lép.

74. A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló
181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása
74. §		
A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.”

75. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló
14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosítása
75. §		
A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 1. § 4. és
6. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

76. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet módosítása
76. §		
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 1. §-ában a „gazdálkodó szervezetek”
szövegrész helyébe a „gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek” szöveg lép.

77. Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet módosítása
77. §		
Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló
57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 4. melléklet 2. pontjában a „jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

78. A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról,
felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása
78. §		
A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról
szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet 1. § 2. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

79. A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
72/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosítása
79. §		
A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 1. §
(1) bekezdés b) pontjában a „jogi személyiség nélküli jogalanyokra” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre” szöveg lép.
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80. A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag
felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosítása
80. §		
A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről
szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2. § d) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

81. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló
50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosítása
81. §

(1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye
szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.)
VM rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 8a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„8a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) Hatályát veszti az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 34. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel rendelkező” szövegrész.

82. A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása
82. §

(1) A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.)
VM rendelet] 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„4a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”
(2) Az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 1. § 16. pontjában a „Ptk.-ban meghatározott gazdálkodó szervezetek” szövegrész
helyébe a „gazdálkodó szervezetek” szöveg lép.

83. A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet módosítása
83. §		
A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
136/2011. (XII. 22.) VM rendelet 1. § g) és i) pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság”
szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

84. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása
84. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet
a)
1. § 3. pontjában az „ , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész, és
b)
2. melléklet 4/A mezőjében a „ , vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

85. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet módosítása
85. §		
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok
megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a „jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

86. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása
86. §		
Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. § 8. pontjában a „jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet” szöveg lép.
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87. A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló
58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosítása
87. §		
A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet
2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.”

88. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet
módosítása
88. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (5) bekezdés
b) pontjában a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

89. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől
igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása
89. §		
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás
feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 1. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„m) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

90. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása
90. §		
Hatályát veszti a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.)
VM rendelet
a)
2. §-ában, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 10. §
(3) bekezdésében a „jogi személyiséggel rendelkező”,
b)
14. § (2) bekezdésében a „saját nevében, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében”,
c)
1. melléklet Tagsági adatok táblázat 2A mezőjében a „Jogi személyiséggel nem rend. gazd. társaság:”
szövegrész.

91. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti
tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló
34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása
91. §		
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról,
előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 2. §-a
a következő e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

92. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosítása
92. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
2. szakmai kezelő: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, a miniszter által vezetett
minisztérium szervezeti egységének vezetője.”
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93. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról
szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása
93. §		
A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról
67/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„4a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

szóló

94. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi
tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása
94. §		
Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi
tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés
a)
4. pontjában az „illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,”
b)
6. pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,”
szövegrész.

95. Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása
95. §		
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.)
VM rendelet 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„d) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

96. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai
berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása
96. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések
korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.)
VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Támogatás a 2. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:
a) KKV-nak, vagy nagyvállalatnak minősülő]
„ac) gazdasági társaság,”
(2) Hatályát veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés 12. pont a) és b) alpontjában, 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság,”
b)
4. § (3) bekezdés c) és d) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,”
szövegrész.

97. Záró rendelkezés
97. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1137/2014. (III. 14.) Korm. határozata
A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak
2014. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Bárány Frigyes
Jászai Mari-díjas színművésznek, Érdemes Művésznek
Dresch Mihály
Liszt Ferenc-díjas zenésznek, Érdemes Művésznek
Makláry László
karmesternek, főzeneigazgatónak, Érdemes Művésznek
Nagy-Kálózy Eszter
Jászai Mari-díjas színművésznek, Érdemes Művésznek
Richly Zsolt
Balázs Béla-díjas animációs filmrendezőnek, Érdemes Művésznek
Trill Zsolt
Jászai Mari-díjas színművésznek, Érdemes Művésznek
MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Dobra János
Liszt Ferenc-díjas karnagynak
Farkas Zoltán „Batyu”
Harangozó Gyula-díjas táncművésznek, koreográfusnak
Für Anikó
Jászai Mari-díjas színművésznek
Hunyadkürti György
Jászai Mari-díjas színművésznek
Mihályi Gábor
Harangozó Gyula-díjas táncművésznek
Németh Judit
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek
Pannonhalmi Zsuzsa
Ferenczy Noémi-díjas keramikus iparművésznek
Rajhona Ádám
Jászai Mari-díjas színművésznek
Richter József
Jászai Mari-díjas artistaművésznek
Schnell Ádám
Jászai Mari-díjas színművésznek
Szalai Györgyi
Balázs Béla-díjas filmrendezőnek
Szenes István
Ybl Miklós-díjas belsőépítésznek
Szerednyey Béla
Jászai Mari-díjas színművésznek
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Szokolay Ottó
Jászai Mari-díjas színművésznek
Vitézy László
Balázs Béla-díjas producernek, forgatókönyvírónak, filmrendezőnek
MAGYARORSZÁG BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT adományoz
Kiss Benedek
József Attila-díjas írónak, műfordítónak
Oláh János
József Attila-díjas költőnek, írónak, szerkesztőnek
Orbán János Dénes
József Attila-díjas költőnek, írónak.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1138/2014. (III. 14.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
1. A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés e)–i) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában,
továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a)
az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2014. évi feladattervét;
b)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány számára a védelmi felkészítés
2014. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”,
a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása”, illetve a „K-600 hírrendszer
működtetésére” jogcímeken biztosított előirányzatok felhasználásáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2015. február 1.
c)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a védelmi felkészítés körébe tartozó,
2015. évre javasolt feladatokról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2015. február 1.
d)
felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtáskoordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a feladattervben foglaltak végrehajtását és szükség
esetén tegyen javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
e)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az eb) alpont vonatkozásában a nemzeti fejlesztési
miniszterrel együttműködve – a 2015. évi költségvetés összeállításakor a védelmi felkészítés feladatkörében
gondoskodjon
ea)
a honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai,
eb)
a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételei (beleértve a védelmi igazgatás
infokommunikációs rendszere működtetésének) biztosításához szükséges költségvetési
előirányzatok tervezéséről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2015. évi költségvetés tervezéséhez igazodóan
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f)

felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és
végrehajtás-koordináló szakmai szerve útján koordinálja a honvédelmi- és a gazdasági felkészülés, illetve
a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítását, valamint határozza meg
a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetésével és annak az e-közigazgatási rendszerhez
való kapcsolódásával összefüggő alkalmazási követelményeket;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
g)
felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét,
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, az önálló szabályozó szerv vezetőjét
és az autonóm államigazgatási szerv vezetőjét, hogy szakterületüket érintően működjenek együtt
a védelmi felkészítés és a válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős szervekkel az 1. mellékletben
meghatározott feladatok végrehajtásában.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1524/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1138/2014. (III. 14.) Korm. határozathoz
A védelmi felkészítés 2014. évi feladatterve
1. Nemzeti Intézkedési Rendszer
a)
A Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálata az ágazati felelős szervek
bevonásával.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. szeptember 30.
b)
Nemzeti Intézkedések Gyűjteményének egyes intézkedéseiben szereplő ágazati intézkedési tervek
kidolgozása, a korábban kidolgozott intézkedési tervek szükség szerinti felülvizsgálata.
Felelős:
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. október 31.
c)
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló
Nemzeti Intézkedési Rendszer (a továbbiakban: NIR) ágazati feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló
elkészítése és a honvédelmi miniszter részére történő megküldése.
Felelős:
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. november 28.
d)
A védelmi felkészítés körébe tartozó, 2014. évben végrehajtott, és 2015. évre javasolt feladatokról szóló
kormány-előterjesztés részeként beszámoló készítése a NIR működésének összesített tapasztalatairól,
különös tekintettel az a) pont szerint elvégzett felülvizsgálat eredményére, valamint az ágazati feladatok
végrehajtására, továbbá szükség szerint javaslattétel a Kormány részére a Nemzeti Intézkedések
Gyűjteményében foglalt intézkedések módosítására, kiegészítésére, vagy hatályon kívül helyezésére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2015. február 1.
e)
Az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése a NATO részére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
NATO által meghatározott időpont
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2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködés feladatai
a)
Az átfogó megközelítés Kormány által elfogadott 2013–2016. közötti időszakra vonatkozó Akcióterve alapján
aa)
ágazatonként be kell azonosítani azokat a biztonsági kihívásokat, fenyegetéseket, kockázatokat,
valamint az ezek alapján potenciálisan kialakuló válságtípusokat, amelyek esetében indokolt
az átfogó megközelítés alkalmazása (Akcióterv 2. akció);
Felelős:
miniszterek
Határidő:
2014. szeptember 30.
ab)
a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos kormányzati és ágazati stratégiák soron következő módosítása
során a stratégiákban meg kell jeleníteni az átfogó megközelítést, mint a civil-katonai-rendvédelmi
együttműködés alapelvét (Akcióterv 3. akció);
Felelős:
miniszterek
Határidő:
folyamatos
ac)
ágazatonként meg kell határozni az aa) pontban beazonosított válságtípusok kezelésében
potenciálisan résztvevő szervek, szervezetek körét, és erről tájékoztatni kell a honvédelmi minisztert
(Akcióterv 4. akció);
Felelős:
miniszterek
Határidő:
2014. október 31.
ad)
ki kell dolgozni az átfogó megközelítés érvényesülését elősegítő, az ac) pontban beazonosított
potenciálisan résztvevő szereplőkre vonatkozó támogatási, juttatási és egyéb ösztönző
rendszereket, mechanizmusokat (Akcióterv 6. akció).
Felelős:
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. november 28.
b)
A fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő felkészítés
végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési követelmények alapján.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2014. november 28.
c)
A b) pont szerinti felkészítés végrehajtásával kapcsolatban, a Honvédelmi Minisztérium által megadott
képzési követelményeken túl, szükség szerint további szakmai követelmények meghatározása.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2014. június 30.
d)
A NATO új „Stabilizációs és Újjáépítés” képességcéljaihoz való nemzeti hozzájárulás állandó tervezési és
koordinálási rendjének véglegesítése a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezése és a honvédelmi
igazgatás keretében.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. október 31.
e)
A NATO Stabilizációs és Újjáépítési képességcéljaihoz felajánlott civil képességek alkalmazásra történő
felkészítésének megkezdése.
Felelős:
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. október 31.
3. A védelmi felkészítés feladatai
a)
Külön terv szerint, a védelmi igazgatás rendszerében központi, területi (megyei), helyi (járási), és települési
szinten honvédelmi igazgatási feladatot ellátók továbbképzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
közreműködésével.
Felelős:
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:
folyamatos
b)
A központi, a területi és a helyi védelmi igazgatási szerveknél tevékenykedő önkéntes műveleti tartalékosok
honvédelmi igazgatási felkészítésének folyatása, a tényleges katonai szolgálatuk alatti honvédelmi igazgatási
feladataik és a védelmi igazgatási gyakorlatokba történő bevonásuk megtervezése és végrehajtása.
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Felelős:

honvédelmi miniszter
megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:
a felkészítés vonatkozásában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2013/14 tanév II. félévében
és a 2014/15. tanév I. félévében
a tényleges katonai szolgálatuk és a védelmi igazgatási gyakorlatokba történő bevonásuk
vonatkozásában 2014. április és október hónapokban
c)
A Honvédelmi Minisztérium által irányított „Honvédelmi kötelék” program keretében a honvédelmi
igazgatás területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más rendezvények eljárási, szervezési és
végrehajtási szabályainak kidolgozása, a végrehajtás feltételeinek megteremtése.
Felelős:
honvédelmi miniszter
megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:
a „Honvédelmi kötelék” programhoz igazodóan
d)
A Külügyminisztérium bevonásával, a honvédelmi feladatok végrehajtásának előmozdítása érdekében
szakértői segítség nyújtása lehetőségének megvizsgálása, figyelemmel a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében
meghatározottakra.
Felelős:
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
Határidő:
2014. június 30.
4. A különleges jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteinek kidolgozása.
a)
A rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet és a váratlan támadás idején bevezetendő
rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozó munka folytatása az érintett
miniszterek bevonásával, és a honvédelmi miniszter részére megküldött jogszabálytervezetek szakmai
véleményezése.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. szeptember 15.
b)
Az a) pont szerinti jogszabálytervezetek szükség szerinti módosítása a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs
Tárcaközi Munkacsoport (a továbbiakban: HIKOM) szakmai javaslatai alapján, a honvédelmi miniszter
véleményének figyelembe vételével.
Felelős:
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. október 15.
c)
A Kormány részére szóló együttes előterjesztésben, az érintett miniszterek bevonásával véglegesített
tervezetek bemutatása révén a Kormány tájékoztatása az a) és b) pont alapján kidolgozott jogszabálytervezetekről, szükség szerint javaslattétel a további jogalkotási feladatokra.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2014. november 28.
d)
A különleges jogrend esetén biztosítandó, minimálisan ellátandó közigazgatási szolgáltatások körére
vonatkozó koncepció kidolgozása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezetésével.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. szeptember 15.
e)
A közigazgatási rendszer központi, területi és helyi szintjeinek különleges jogrend időszaki működésével,
és a különleges jogrendben minimálisan ellátandó közigazgatási szolgáltatások körével kapcsolatos
kormányzati koncepció bemutatása a Kormány részére szóló előterjesztésben, szükség szerint javaslattétel
a szabályozási feladatokra.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. november 28.
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5. Válságkezelési gyakorlatokkal, rendezvényekkel összefüggő feladatok
a)
A NATO 2014. évi válságkezelési gyakorlata (CMX 14) nemzeti feladatainak előkészítése és végrehajtása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:
a NATO által a gyakorlat végrehajtására meghatározott időpont
b)
A NATO 2015. évi válságkezelési gyakorlat (CMX 15) nemzeti feladatainak előkészítése, részvétel a gyakorlat
tervezésével összefüggő szövetségi feladatok végrehajtásában.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:
a NATO által a gyakorlat végrehajtására meghatározott időpont
c)
A „Védelmi Igazgatás 2014” gyakorlatsorozat előkészítése, megszervezése és végrehajtása a honvédelmi
igazgatás központi, területi, helyi és települési szerveinek részvételével, a Honvédelmi Minisztérium
külön terve szerint, egyik elemében együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Végvár 2014”
gyakorlatával.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:
2014. november 28.
d)
Az Európai Unió „Multi-Layer 2014” gyakorlat nemzeti feladatainak előkészítése, részvétel a gyakorlat
végrehajtásában.
Felelős:
külügyminiszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
megyei (fővárosi), helyi védelmi bizottságok
Határidő:
az Európai Unió által a gyakorlat előkészítésére és végrehajtására meghatározott időpontok
6. A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatok
a)
A védelmi célú tartalékolás rendszerének átalakításával kapcsolatos koncepció kidolgozása és annak
a Kormány általi elfogadását követően az ágazati szabályozók kiadása, szükség esetén a kapcsolódó
jogszabályok felülvizsgálata, és a gazdaságfelkészítési és a lakosságellátási tervezés módszertanának
korszerűsítése.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
megyei (fővárosi) védelmi bizottságok
Határidő:
2014. november 28.
b)
Egyszerűsített védelemgazdasági adatbázis és erre épülő alapterv jóváhagyását követően a honvédelemben
közreműködő szervek megkeresésével és adatszolgáltatásai alapján jelentéstétel a Kormány számára
a nemzetgazdaság különleges jogrend időszaki teljesítőképességéről.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. november 28.
7. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatos feladatok.
a)
A védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II. 18.) Korm. határozatban
foglaltak alapján Ajánlás kidolgozása a központi és területi védelmi igazgatási szervek által elkészítendő
tervdokumentációval kapcsolatban.
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2014. március 31.
b)
Útmutató készítése a védelmi igazgatás helyi (járási) szintű tervdokumentációjának 2014. november 28-ig
történő kialakításához.
Felelős:
megyei (fővárosi) védelmi bizottságok a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről
szóló 1061/2014. (II. 18.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő:
2014. június 30.
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c)

8.

9.

10.

11.

A védelmi igazgatás helyi (járási) szintű tervdokumentációjának elkészítése.
Felelős:
helyi védelmi bizottságok a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló
1061/2014. (II. 18.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő:
2014. november 28.
d)
A HIKOM keretében a védelmi igazgatási tervrendszer térinformatikai támogatása lehetséges módozatainak
megvizsgálása, és szakmai javaslat alapján a térinformatikai támogatással kapcsolatos koncepció kidolgozása.
Felelős:
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
HIKOM vezetője
Határidő:
2014. november 28.
A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeivel összefüggő feladatok
a)
A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítmények működtetése,
a képességek fenntartása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer kormányzati célú működési és fejlesztési feltételeinek
biztosítása.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
Az a) alpont szerinti működtetéssel, képesség-fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges
2014. évi szerződések megkötése.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2014. október 30.
d)
A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek, valamint a védelmi igazgatás központi,
területi és helyi szervei által folytatott döntés-előkészítés és döntéshozatal informatikai támogatását
biztosító hírközlési és informatikai rendszer e-közigazgatáshoz kapcsolódása lehetőségeinek, feltételeinek
megvizsgálása, a javaslatokról előterjesztés készítése a Kormány számára a szükséges döntések meghozatal
érdekében.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. március 31.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme
A más ágazatok által honvédelmi érdekből létfontosságúnak beazonosított rendszerrel vagy rendszerelemmel
kapcsolatos információcsere és ellenőrzés intézményi kereteinek kialakítása a Honvédelmi Minisztérium és
az ágazatokat felügyelő minisztériumok között.
Felelős:
honvédelmi miniszter
miniszterek
Határidő:
2014. október 30.
A honvédelmi irányítás jogkörében, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján, az érintett
államigazgatási szervek bevonásával átfogó, felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a Bács-Kiskun Megyei, valamint
a Tolna Megyei Védelmi Bizottságoknál és munkaszervezetüknél, továbbá célellenőrzés végrehajtása a Hajdú-Bihar
Megyei Védelmi Bizottságnál és munkaszervezeténél.
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
az érintett megyei (fővárosi) védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
2014. november 28.
A Kormány számára szóló jelentés összeállításához tájékoztató megküldése a honvédelmi miniszter részére
a 2014. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról.
Felelős:
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
megyei (fővárosi) védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
2014. november 28.
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12. Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2015. évi feladattervének összeállítása
érdekében a feladatokhoz tartozó költségvetési igények megjelölésével.
Felelős:
miniszterek, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
megyei (fővárosi) védelmi bizottságok elnökei
Határidő:
2014. november 28.

A Kormány 1139/2014. (III. 14.) Korm. határozata
a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről
A Kormány a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztése érdekében
1. egyetért a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztésének elvi irányaival, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Kar, valamint az Óbudai Egyetem székesfehérvári képzési tevékenységének szervezeti
integrációjával, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint az érintett felsőoktatási intézmények állami
fenntartói jogainak gyakorlóját, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban tegye meg a szükséges intézkedéseket a székesfehérvári székhelyű – az Óbudai
Egyetem szervezeti keretei között működő – Alba Regia Műszaki Kar létrehozására;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával tekintse át az Alba Regia Műszaki Kar elhelyezésének és működésének feltételeit, és tegyen javaslatot
a szükséges intézkedésekre.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1140/2014. (III. 14.) Korm. határozata
Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében 150,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs
ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek alcím, 1. Infokommunikációs szolgáltatások,
konszolidáció jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. január 31.
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyarország új külképviseleteinek
biztonságos infokommunikációs ellátásához szükséges Nemzeti Távközlési Gerinchálózat üzemeltetési forrás
rendelkezésre állásáról a 2015. évi központi költségvetés tervezése során gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2015. évi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási
egyedi azonosító
297102

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
34
Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
302768
1
Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
K3
Dologi kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XVII.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

K5

Fejezet
név

-150,0

20

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

150,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XVII.
302768

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Cím
szám

20

Alcím
szám

34

Jogcím
csop.
szám

1

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám
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1. melléklet az 1140/2014. (III. 14.) Korm. határozathoz

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

150,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
150,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

150,0
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A Kormány 1141/2014. (III. 14.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú („Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című)
projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú, „Szeged belvárosi árvízvédelmi
rendszer fejlesztése” című projekt támogatási összegének 2 210 437 802 forintra történő növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

1.

2.

A

B

C

D

Projekt
azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást igénylő
neve

Projekt
megnövelt
összköltsége
(bruttó Ft)

KEOP2.1.2/2F/092011-0004

Szeged belvárosi
árvízvédelmi
rendszer fejlesztése

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata

2 210 437 802

E
Projekt
megnövelt
támogatási
összege
(bruttó Ft)

2 210 437 802

F

G

Projekt
támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása

100%

A projekt célja a Tisza folyó Szegedi ártéri
öblözetének árvízi biztonságának növelése. Az
öblözetben a fejlesztéssel érintett szakasz csak
az önkormányzat kezelésében lévő tiszai
partfal, melynek teljes hossza 2,086 km
hosszú, Szeged belvárosi szakaszán húzódik.
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1. melléklet az 1141/2014. (III. 14.) Korm. határozathoz

A projekt megvalósulása a jelenlegi
árvízvédelmi
rendszerre
vonatkozó
előírásoknak
megfelelő
biztonságú
kiépítettséget eredményez. A megfelelően
védett lakosok száma várhatóan 30 ezer fővel
növekedik a projekt hatására.

4009

4010

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 39. szám

A Kormány 1142/2014. (III. 14.) Korm. határozata
a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
és a prioritás keretének növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3. prioritását az 1. melléklet
szerint, a 3. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
2. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a Dél-Alföldi Operatív Program 3. prioritása keretének 365 millió forinttal történő
megnövelését azzal, hogy a keret a meghatározható maximális uniós társfinanszírozási aránynak megfelelően,
a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül,
3. egyetért azzal, hogy a 2. pontban megjelölt prioritás vonatkozásában a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 29/A–29/C. § szerinti többletkötelezettség-vállalás
a jövőben csak a 2. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható,
4. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
2. mellékletének 3. prioritására vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés
1. Prioritás tartalma

	
  
	
  

Prioritás rövid tartalma

	
  
	
  

	
  
	
  

Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013	
  

	
  

	
  

A 3. prioritás tengely keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítását (négy- és öt számjegyű utak építésével és felújításával,
valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk támogatni.
A 2011-2013 akciótervi időszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztését.

	
  
	
  

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

	
  
	
  

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

5,87

2,34

0,00

8,21

Tartalék (Mrd Ft):
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1. melléklet az 1142/2014. (III. 14.) Korm. határozathoz

0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

44,13

1,79

2,96

3,46

20142015
0,12

Összesen
52,45
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   Pályázatok, kiemelt

	
  
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)

2011

2012

	
  
	
   	
  
Konstrukció célja

	
  
	
  

	
  
	
  A konstrukció
A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

2013

Közúti elérhetőség
javítása

3,97

1,47

0,00

3.1.2.

Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése

1,89

0,36

0,93

3.2.1.

Közösségi közlekedés
fejlesztése

0,00

0,00

0,00

5,87

1,83

0,93

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a
javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti
károk csökkentése.
A konstrukció célja olyan komplex projektek
támogatása, amelyek eredményeként egy teljes
település vagy egy szerves, funkcionális egységnek
tekinthető településrész, illetve kettő vagy több
település közötti távolság válik biztonságosan,
kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.
A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés
alap-feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése,
ezáltal az országos, regionális, elővárosi, helyi és
városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és
színvonalasabbá tétele érdekében. A
közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási,
utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal
emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt
célja a jelenleg közösségi közlekedést választó
utasok számának megtartása (esetenként
csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés
elősegítése.

szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter
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3.1.1.

3. Prioritás összesen
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 	
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A Kormány 1143/2014. (III. 14.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció
szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt
második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció
szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) a 2007–2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti
szakaszolásával,
2. hozzájárul a projekt 1. melléklet szerinti első szakaszának megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések
– az 1. mellékletben meghatározott kedvezményezett általi – megkötéséhez,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt
szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára
vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja
a)
a nemzetgazdasági minisztert hogy a 2014–2020 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós
források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása, valamint
b)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a Környezet és Energiahatékonysági
Operatív Program előkészítése
során vegyék figyelembe a projekt 1. mellékletben vállalt költségeit,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
5. egyetért a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
6. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének – a projekt 1. melléklet szerinti első szakaszára vonatkozó
tartalmú – módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

4014

1. melléklet az 1143/2014. (III. 14.) Korm. határozathoz
B

C

E
Módosítás előtti

1.

Projekt támogatási
Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

KEOP-1.2.0/09-112012-0014

Siófoki
szennyvízelvezetési
agglomeráció
szennyvízgyűjtése és
szennyvíztisztítása

NFP Nemzeti
Fejlesztési
Programiroda
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
– Dél-Balaton
Konzorcium

forrásszerkezet

F

G
Módosított forrásszerkezet

intenzitása
(%)

2.

3.

D

85

KEOP (EU+hazai)

KEOP (EU+hazai)

(nettó Ft)

(nettó Ft)

5 920 866 279

3 742 022 493

Fogadó operatív program
forrása (KA)
(nettó Ft)

2 178 843 786
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A Kormány 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozata
a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak
az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok
és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az európai
uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer működtetésének biztosítása érdekében
a)
7414,3 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 1. Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím
javára,
b)
1038,4 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 1. Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,
1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára,
c)
669,1 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára,
d)
686,6 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi
Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

4016

1. melléklet az 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozathoz
XIX. Uniós Fejlesztések
XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító
247834

294502

006343

280645

005214

Fejezet
szám

XIX.

XI.

XV.

XVII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8

1

K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8

1

K1
K2
K3

1

K1
K2
K3

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Uniós Fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1
K2
K3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Államháztartási
egyedi azonosító
247834
294502
006343
280645

XI.

Fejezet
szám

-5 915,3
-1 549,0
-1 928,0
-12,0
-370,9
-23,7
-9,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 302,9
1 128,3
1 567,0
12,0
370,9
23,7
9,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

675,2
176,2
187,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

511,9
133,9
23,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

425,3
110,6
150,7

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

XIX.
XI.
XV.
XVII.
XX.

1

Cím
szám

1
1
1
1

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Uniós Fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Uniós Fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Miniszterelnökség
294502
1
Miniszterelnökség
XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium
006343
1
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645
1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214
1
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
247834

XIX.

Cím
szám

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elrendelő
következő évre jogszabály/ határozat száma
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő évre
A módosítást elrendelő
áthúzódó
jogszabály/ határozat száma
hatása

-8 343,8
6 244,3
906,8
548,6
644,1

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

-1 464,6
1 170,0
131,6
120,5

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő évre
A módosítást elrendelő
áthúzódó
jogszabály/ határozat száma
hatása
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

005214

XX.

K1
K2
K3
1

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1
K2
K3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

425,3
110,6
150,7

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Uniós Fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Miniszterelnökség
294502
1
Miniszterelnökség
XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium
006343
1
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645
1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214
1
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
247834

Államháztartási
egyedi azonosító

XIX.

Cím
szám

511,9
133,9
23,3

XI.

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Uniós Fejlesztések
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Miniszterelnökség
294502
1
Miniszterelnökség
XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium
006343
1
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645
1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214
1
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
247834

XIX.

1

XI.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő évre
A módosítást elrendelő
áthúzódó
jogszabály/ határozat száma
hatása

-8 343,8
6 244,3
906,8
548,6
644,1

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő évre
A módosítást elrendelő
áthúzódó
jogszabály/ határozat száma
hatása
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-1 464,6
1 170,0
131,6
120,5
42,5
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

-202,0
127,0
34,0
29,0
12,0
Összesen

I.n.év
366,1

II. n.év
366,2

III.n.év
366,1

IV.n.év
366,2
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