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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2014. (IX. 25.) MNB rendelete
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 
feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint (2)  bekezdés b) és 
c) pontjában,
a 3. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2) és (6)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 
feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. forgalomból bevont érme: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;”

 (2) Az R. 2. §-a a következő 11a–11d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. forintbankjegy átváltása: a  forgalomból bevont forintbankjegynek a  hitelintézet és a  Posta Elszámoló 
Központot működtető intézmény (a továbbiakban: posta) által az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn 
belül végrehajtott, valamint a  nehezen felismerhető és sérült forintbankjegynek azonos címletű, forgalomképes 
forintbankjegyre történő cseréje. Nem minősül forintbankjegy átváltásának a  forgalomból bevont, a  nehezen 
felismerhető és a sérült forintbankjegy fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő 
befizetést is;
11b. forintbankjegyek címletváltása: a  forgalomképes, valamint a  törvényes fizetőeszköznek minősülő 
forgalomképtelen forintbankjegyeknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes 
forintbankjegyekre, illetve forintérmékre történő cseréje;
11c. forintérme átváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;
11d. forintérmék címletváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;”

 (3) Az R. 2. § 16. pont ae) és af ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
16. készpénzforgalmazás:
a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:]
„ae) forintbankjegyek címletváltása,
af ) forintbankjegy átváltása;”

 (4) Az R. 2. § 16. pont be) és bf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
16. készpénzforgalmazás:
b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:]
„be) forintérmék címletváltása,
bf ) forintérme átváltása;”
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 (5) Az R. 2. § 19. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
19. pénzforgalmazó:)
„d) a posta,”

 (6) Az R. 2. §
a) 4. és 7.  pontjában a „forgalomból bevont bankjegy” szövegrész helyébe a „forgalomból bevont bankjegy 

és érme” szöveg,
b) 8. pontjában a „visszaforgatásával” szövegrész helyébe a „forgalmazásával” szöveg,
c) 23.  pontjában az  „ilyenként meghatározott bankjegy” szövegrész helyébe az  „ilyenként meghatározott 

bankjegy és érme” szöveg
lép.

2. §  Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénzfeldolgozó a forintbankjegyek – ide nem értve a fizikai állapotuk alapján bankjegyvizsgáló géppel nem 
vizsgálható, valamint a  forgalomból bevont forintbankjegyeket – valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát 
kizárólag az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és szoftver-verzióval rendelkező 
bankjegyvizsgáló géppel végezheti el.”

3. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Forintbankjegy forgalmazása céljából bankjegyvizsgáló gép kizárólag abban az  esetben helyezhető 
üzembe, ha a  bankjegyvizsgáló gép az  MNB jegyzékben szereplő típusú, és az  ott meghatározott hardver- és 
szoftver-verzióval rendelkezik.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezést a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági 
szereplő köteles, más üzemeltető jogosult előzetesen – legkésőbb a  tervezett üzembe helyezést 5 munkanappal 
megelőzően –, az alábbi adattartalommal bejelenteni az MNB-nek:
a) az  üzembe helyezendő bankjegyvizsgáló gép típusa, egyedi azonosítója, hardver- és a  forintbankjegyek 
valódiságvizsgálatára szolgáló szoftver-verziójának azonosítója,
b) az üzembe helyezés helyszíne, több üzemeltetési helyszín esetén minden helyszín külön megjelölésével,
c) a bankjegyvizsgáló géppel feldolgozható bankjegyek valutaneme,
d) a gyártó, forgalmazó cég megnevezése,
e) a karbantartást, javítást végző cég megnevezése, a karbantartás gyakorisága,
f ) kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége.
(3) A (2) bekezdés a)–f ) pontja szerinti adatok változását a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági 
szereplő legkésőbb a változás életbe lépését követő 5 munkanapon belül köteles bejelenteni az MNB-nek.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezésről a  magyarországi székhellyel rendelkező gyártó, ennek hiányában 
a  forgalmazó köteles negyedévente – a  tárgynegyedévet követő hónap 5. munkanapjáig – az  alábbi adatokat 
megküldeni az MNB-nek:
a) az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gép típusa, egyedi azonosítója, hardver- és a  forintbankjegyek 
valódiságvizsgálatára szolgáló szoftver-verziójának azonosítója,
b) az üzembe helyezés helyszíne,
c) az üzemeltető megnevezése,
d) kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége.
(5) Az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a  valódiságvizsgálatot befolyásoló paraméterek értékei nem 
térhetnek el az MNB által sikeresen bevizsgált és rögzített értékektől.
(6) Az  üzemeltető köteles a  bankjegyvizsgáló gép forgalomképességi válogatási paramétereinek változtatását 
–  legalább a változtatás mértékére, irányára és végrehajtásának időpontjára kiterjedően – dokumentálni, valamint 
a  gyártó, a  forgalmazó által előírt karbantartást elvégezni, illetve elvégeztetni, és az  elvégzett karbantartást 
dokumentálni.
(7) A  gyártó és a  forgalmazó már üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a  forintbankjegyek 
valódiságvizsgálatára szolgáló szoftver frissítését csak az  MNB jegyzékben szereplő, a  13.  § (3)  bekezdése szerinti 
záradék nélküli szoftver-verzióval hajthatja végre, és arról köteles – legkésőbb a  szoftverfrissítés végrehajtását 
követő 5 munkanapon belül – értesíteni az MNB-t.”
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4. §  Az R. 9. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az igénybejelentéshez mellékelni kell az  alábbi – elsősorban magyar nyelvű, ennek hiányában angol 
nyelvű – dokumentumokat:)
„c) a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gép karbantartásának módját tartalmazó dokumentum.”

5. §  Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bevizsgálás eredménye kizárólag az  MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusra és annak 
a  bevizsgáláskor alkalmazott hardver- és szoftver-verziójára, a  valódiságvizsgálatot befolyásoló paramétereinek 
értékeire, forgalomképességet is vizsgáló gép esetén a  forgalomképességi válogatási paramétereket befolyásoló 
értékeire vonatkozóan, valamint a bevizsgálás során használt tesztcsomag tekintetében érvényes.”

6. §  Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus hitelintézeti fióknak (a  továbbiakban: kritikus hitelintézeti fiók) 
minősül:
a) minden olyan hitelintézeti fiók, amely a felmérés időpontját megelőző naptári évben 30 millió forint feletti átlagos 
napi forint kifizetési forgalmat bonyolított le, de legalább
b) az adott hitelintézetnek
ba) a fővárosban működő négy fiókja, ha az adott hitelintézet négynél több fővárosi fiókkal rendelkezik, vagy
bb) a  fővárosban működő valamennyi fiókja, ha az  adott hitelintézet négy vagy annál kevesebb fővárosi fiókkal 
rendelkezik, és
bc) az  adott megyében – elsősorban a  megyeszékhelyen – működő egy fiókja, ha az  adott hitelintézet az  adott 
megyében fiókkal rendelkezik.”

7. §  Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedési terv kötelező tartalmi elemei:
a) a  készpénzforgalmazást – így különösen a  kritikus hitelintézeti és postai fiókok, valamint a  fióki ATM-ek 
működtetését – és az  ahhoz szükséges erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető, azonosított működési 
kockázatok,
b) az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetre vonatkozó kommunikációs tevékenység alapelvei és 
az MNB-vel való kapcsolattartás rendje,
c) a  kritikus hitelintézeti és postai fióknak az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben történő 
nyitvatartási, ügyfélkiszolgálási rendje, ideértve a  hitelintézetnél és a  postánál fizetési számlával rendelkező saját, 
illetve fizetési számlával nem rendelkező egyéb ügyfelek készpénzkiszolgálásának feltételeit is,
d) a  kritikus hitelintézeti és postai fióknak az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben 
a készpénzkiszolgálással kapcsolatos belső eljárásrendje, a döntési hatáskörök szabályozása,
e) a  kritikus hitelintézeti és postai fiók által az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben 
alkalmazandó bankjegy-visszaforgatási rend,
f ) a  kritikus hitelintézeti és postai fiók vonatkozásában az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli 
helyzetben alkalmazandó készpénzszállítási rend,
g) a  fióki ATM-eknek az  egyes működési kockázatok bekövetkezéséből eredő rendkívüli helyzetben történő 
továbbműködtetési rendje, különös tekintettel a fióki ATM-ek készpénzzel való utántöltésére.”

8. §  Az R. 9. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„9. A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályai
20. § (1) A forintbankjegyek címletváltására és átváltására a pénztárat üzemeltető fiókkal rendelkező hitelintézet és 
a posta köteles.
(2) A forintbankjegyek címletváltása és átváltása keretében – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egy alkalommal 
legfeljebb 50 darab forintbankjegy cseréjét kell elvégezni, illetve legfeljebb 100 darab forintérmét kell kiadni.
(3) A (2) bekezdés szerinti mennyiségi korlátozás az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti átváltási kötelezettségre 
nem vonatkozik.
(4) A hitelintézet és a posta a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra és átváltásra átvenni, 
amennyiben a  forintbankjegynek a  felénél nagyobb részét benyújtják. A  több – esetlegesen összeragasztott – 
darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az  egyes 
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részek a  pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az  egyes részek együttesen 
a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik.
(5) A  forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki arra a  forintbankjegyre, 
amelynek a  valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A  nem egyértelműen valódi 
forintbankjegy tekintetében a  hitelintézet és a  posta köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az  általa 
hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet a 14. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az MNB-nek átadni 
vagy megküldeni.
21. § (1) A hitelintézet és a posta – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) a  forintbankjegyek címletváltásáért és átváltásáért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke – ideértve 
a címletváltással és átváltással összefüggésben egyéb címen felszámított különdíjat is –
aa) az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének 5 százaléka,
ab) az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10 százaléka,
b) a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását a  nála vezetetett fizetési számla meglétéhez, illetve az  általa 
nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kötheti,
c) a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjai számát korlátozhatja azzal, hogy 
a  fővárosban, illetve az  adott megyében fiókkal rendelkező hitelintézetnek és postának biztosítania kell, hogy 
a fővárosban, illetve az adott megyében – elsősorban a megyeszékhelyen – legalább 1-1 fiókja ténylegesen végezze 
a forintbankjegyek címletváltását és átváltását.
(2) A hitelintézet és a posta
a) az  új MNB tv. 23.  § (3)  bekezdése szerinti átváltási kötelezettségének a  pénztárral rendelkező valamennyi 
fiókjában köteles eleget tenni,
b) az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti átváltási kötelezettség teljesítéséért díjat nem számíthat fel,
c) az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti átváltási kötelezettség teljesítését a nála vezetett számla meglétéhez, 
illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem kötheti.
22.  § (1) A  hitelintézet és a  posta a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjában jól 
látható helyen, hirdetményben köteles közzétenni a forintbankjegyek címletváltása és átváltása tekintetében a 21. § 
(1)  bekezdése szerint meghatározott feltételeket és díjat, valamint a  21.  § (2)  bekezdés a)  pontjának megfelelően 
az átváltás igénybevételének lehetőségét.
(2) A  hitelintézet és a  posta a  21.  § (1)  bekezdés c)  pontja, valamint a  (2)  bekezdés a)  pontja alapján 
a forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen nem végző fiókjában jól látható helyen, hirdetményben 
köteles közzétenni a forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző legközelebbi fiókjának címét, 
valamint az (1) bekezdésben meghatározott információkat.
(3) A  hitelintézet és a  posta internetes honlap működtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen 
hozzáférhető módon elérhetővé tenni a forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjainak 
listáját, valamint az (1) bekezdésben meghatározott információkat.”

9. §  Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § A  2014. szeptember 30-ig üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépekre vonatkozó, a  bankjegyek 
feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 
11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet (a  továbbiakban: Módosító R.) 
3. §-ával megállapított
a) 5. § (2) bekezdése szerinti adatokat a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő,
b) 5. § (4) bekezdése szerinti adatokat a magyarországi székhellyel rendelkező gyártó, ennek hiányában a forgalmazó
2014. október 31-ig köteles az MNB részére megküldeni.”

10. §  Az R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A 19. § (4) bekezdése alapján az intézkedési tervét kétévente felülvizsgálni köteles hitelintézet és a posta 
a Módosító R. 7. §-ával megállapított 19. § (2) bekezdése alapján felülvizsgált és kiegészített intézkedési tervét első 
alkalommal 2016. június 30-ig köteles megküldeni az MNB részére.
(2) A  19.  § (5)  bekezdése alapján az  intézkedési tervét háromévente felülvizsgálni köteles hitelintézet a  Módosító 
R. 7. §-ával megállapított 19. § (2) bekezdése alapján intézkedési tervét első alkalommal 2015. június 30-ig köteles 
felülvizsgálni és kiegészíteni.”
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11. §  Az R. 5. mellékletében a táblázat alatti rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az adatok beküldésének módja: elektronikus üzenetben, a jelen mellékletben foglalt, megfelelő adatokkal kitöltött 
táblázat továbbításától elkülönülten közölt megnyitási jelszó alkalmazásával, a kpl-ellenorzes@mnb.hu email címre.”

12. §  Hatályát veszti az R.
a) 24. § (4) és (5) bekezdése,
b) 32. § (5) és (6) bekezdése.

13. §  Nem lép hatályba az R. 7. § (3) bekezdése.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § a rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

15. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 35/2014. (IX. 25.) MNB rendelete
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 
feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint (2)  bekezdés b) és 
c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról 
szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. átváltási határnap: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
2. bevonási határnap: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
3. érme-visszaforgatás: a készpénzforgalmazás keretében teljesített
a) érmekifizetés,
b) érmekiadás,
c) érmeátadás;
4. érmevizsgáló gép: olyan gép, amelyet a  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó az  érmék valódiságának, illetve 
forgalomképességének – a gép működtetőjének beavatkozása nélküli – ellenőrzésére működtet;
5. forgalomból bevont érme: törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő, az  MNB 2004. május 1. előtt közzétett 
hirdetményében (a  továbbiakban: MNB hirdetmény) vagy MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott érme;
6. forgalomképes érme: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
a) forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,
b) külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
alapján érme-visszaforgatásra alkalmas;
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7. forgalomképtelen érme:
a) a forgalomból bevont valódi érme,
b) olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
ba) forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,
bb) külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
alapján érme-visszaforgatásra nem alkalmas;
8. forintbankjegy átváltása: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;
9. forintbankjegyek címletváltása: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni 
védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;
10. forintérme átváltása: a  forgalomból bevont forintérmének a  hitelintézet és a  Posta Elszámoló Központot 
működtető intézmény (a  továbbiakban: posta) által a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(a  továbbiakban: új MNB tv.) 23.  § (3)  bekezdése szerinti határidőn belül végrehajtott, valamint a  nehezen 
felismerhető és sérült forintérmének azonos címletű, forgalomképes forintérmére történő cseréje. Nem minősül 
forintérme átváltásának a  forgalomból bevont, a  nehezen felismerhető és a  sérült forintérme fizetésül való 
elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;
11. forintérmék címletváltása: a  forgalomképes, valamint a  törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen 
forintérméknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve 
forintérmékre történő cseréje;
12. hamis érme: a  valódi érme technikai jellemzőinek (pl. anyagának, méretének, súlyának) vagy címletértékének 
felhasználásával, illetve a valódi érme képének utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített 
hamisítvány;
13. hamisgyanús érme: olyan – akár törvényes fizetőeszköznek minősülő, akár már forgalomból bevont – érme, 
amelynek valódiságát illetően – a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó által a 4. § (1) és (2) bekezdése, illetve az 5. § 
szerint elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;
14. készpénzforgalmazás: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
15. pénzfeldolgozás: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a  továbbiakban: Hpt.) 
meghatározott tevékenység;
16. pénzfeldolgozó: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos 
technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott szervezet;
17. pénzforgalmazó: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott szervezet;
18. pénztár: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos 
technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott helyiség;
19. törvényes fizetőeszköz: a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
20. ügyfél: a készpénzforgalmazás keretében a pénzfeldolgozó vagy a pénzforgalmazó szolgáltatását igénybe vevő 
természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.”

2. §  Az R. 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„6. A forintérmék címletváltásának és átváltásának szabályai
10.  § (1) A  forintérmék címletváltására és átváltására a  pénztárat üzemeltető fiókkal rendelkező hitelintézet és 
a posta köteles.
(2) A  forintérmék címletváltása és átváltása keretében – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – egy alkalommal 
legfeljebb 50 darab forintérme cseréjét kell elvégezni.
(3) A (2) bekezdés szerinti mennyiségi korlátozás az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti átváltási kötelezettségre 
nem vonatkozik.
(4) A  forintérmék címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki a  szándékosan megcsonkított 
(pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmére, valamint arra a  forintérmére, amelynek a  valódisága vagy 
névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi forintérme tekintetében a hitelintézet 
és a  posta köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az  általa hamisgyanúsnak minősített forintérmét a  6.  § 
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az MNB-nek átadni vagy megküldeni.
11. § (1) A hitelintézet és a posta – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
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a) a  forintérmék címletváltásáért és átváltásáért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke – ideértve 
a  címletváltással és átváltással összefüggésben egyéb címen felszámított különdíjat is – a  becserélt forintérme 
névértékének 10 százaléka,
b) a  forintérmék címletváltását és átváltását a  nála vezetetett fizetési számla meglétéhez, illetve az  általa nyújtott 
szolgáltatás igénybevételéhez kötheti,
c) a forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjai számát korlátozhatja azzal, hogy a fővárosban, 
illetve az adott megyében fiókkal rendelkező hitelintézetnek és postának biztosítania kell, hogy a fővárosban, illetve 
az  adott megyében – elsősorban a  megyeszékhelyen – legalább 1-1 fiókja ténylegesen végezze a  forintérmék 
címletváltását és átváltását.
(2) A hitelintézet és a posta
a) az  új MNB tv. 23.  § (3)  bekezdése szerinti átváltási kötelezettségének a  pénztárral rendelkező valamennyi 
fiókjában köteles eleget tenni,
b) az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti átváltási kötelezettség teljesítéséért díjat nem számíthat fel,
c) az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti átváltási kötelezettség teljesítését a nála vezetett számla meglétéhez, 
illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem kötheti.
12.  § (1) A  hitelintézet és a  posta a  forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjában jól 
látható helyen, hirdetményben köteles közzétenni a  forintérmék címletváltása és átváltása tekintetében a  11.  § 
(1)  bekezdése szerint meghatározott feltételeket és díjat, valamint a  11.  § (2)  bekezdés a)  pontjának megfelelően 
az átváltás igénybevételének lehetőségét.
(2) A hitelintézet és a posta a 11. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja alapján a forintérmék 
címletváltását és átváltását ténylegesen nem végző fiókjában jól látható helyen, hirdetményben köteles 
közzétenni a  forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen végző legközelebbi fiókjának címét, valamint 
az (1) bekezdésben meghatározott információkat.
(3) A  hitelintézet és a  posta internetes honlap működtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen 
hozzáférhető módon elérhetővé tenni a  forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjainak 
listáját, valamint az (1) bekezdésben meghatározott információkat.”

3. § (1) Az R. 1. § b) pontjában az „5–9. §” szövegrész helyébe az „5–8. §” szöveg lép.
 (2) Az  R. 7.  § (5)  bekezdésében az  „a személyes adatok védelméről és a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992.  évi LXIII. törvényben és az  MNB tv. 31/A.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az információs 
önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvényben és az  új MNB tv. 24.  § (2)  bekezdésében” 
szöveg lép.

 (3) Az R. 13. §-ában az „a Hpt. 19/B. § f ) pontjában” szövegrész helyébe az „az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 
végzése feltételeinek részletszabályairól szóló 536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § f ) pontjában” szöveg lép.

 (4) Az R. 15. § (2) bekezdésben az „MNB tv. 29–29/D. §-ával és 31/A. § (2)–(4) bekezdésével” szövegrész helyébe az „új 
MNB tv. 24. § (1) bekezdés b)–d) pontjával és (2)–(6) bekezdésével” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti az R.
a) 5. alcíme,
b) 15. § (1) bekezdése,
c) 15. § (2) bekezdésében a „ , valamint 9. § b) és c) pontja” és a „ ,valamint 17. § b) és c) pontjával” szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § a rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

6. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelete
a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló  
2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés g) és h) pontjában,
a 7. § (4) bekezdése tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E rendeletet kell alkalmazni
a) a Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által kibocsátott, illetve forgalomba hozott és forgalomban 

lévő, valamint az  MNB által forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre átváltható forint forgalmi és 
emlékérmék (a továbbiakban együtt: forintérme) utánzatára,

b) a  10.  § tekintetében – az  euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2004. december 6-i 
2182/2004/EK tanácsi rendeletben nem szabályozott kérdésekben, valamint a  szankciókra vonatkozó 
szabályok kivételével – az euroérmék utánzatára.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  emlékérme tematika: az  adott emlékérme kibocsátásának alapjául szolgáló történelmi, politikai, társadalmi 

esemény, személy, helyszín, műalkotás stb. vagy ezen tárgyköröket rendszerező gyűjtői sorozat;
2.  emlékérem: törvényes fizetőeszköznek nem minősülő, fémből készült (többnyire) kerek, kisplasztikai alkotás, 

amelyet történelmi, politikai, társadalmi események vagy személyek tiszteletére, öntés vagy sajtolás, azaz 
verés alkalmazásával készítenek;

3.  forint emlékérme: az  MNB által kibocsátott, illetve forgalomba hozott forintérme, amelynek elsődleges 
szerepe nem a  készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználás, hanem történelmi és kulturális 
értékek közvetítése, a közfigyelem ezen értékekre való ráirányítása, ismeretterjesztés és a rajta megörökített 
személyről, eseményről, kiemelkedő évfordulóról való megemlékezés, tisztelgés;

4.  forintérme-utánzat: a  forintérme egészének, egy részének vagy egyes egyedi képi elemeinek, továbbá 
az emlékérme tematikának a felhasználásával – bármely eljárással – készült olyan tényleges (kézzel fogható) 
vagy virtuális (kézzel nem fogható) ábrázolás, amely alkalmas lehet arra, hogy forintérme látszatát keltse, 
függetlenül az  ábrázolás méretétől, anyagától, színétől és attól, hogy az  adott forintérmével megegyező, 
módosított vagy az azon nem szereplő alkotóelemet is tartalmazó érmeképet jelenít meg;

5.  forintérme egyedi képi elemei: az  adott forintérme kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott 
alábbi elemek:
a) az értékjelzés számokkal,
b) a „forint” megnevezés,
c) Hazánknak az adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti hivatalos megnevezése,
d) a verési évszám,
e) a „BP.” verdejel,
f ) az elő- és hátlapon megjelenített ábrázolás;

6.  forint forgalmi érme: az  MNB által a  készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználás céljából 
kibocsátott forintérme;

7.  műszaki jellemzők: az  adott forintérme kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott alábbi 
jellemzők:
a) átmérő,
b) tömeg,
c) peremvastagság és -kialakítás,
d) anyagösszetétel;
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8.  nemesfém: aranyat, ezüstöt vagy platinát tartalmazó ötvözet, amelynek finomsági foka ezrelékben (‰) 
kifejezve az  arany esetében legalább 375‰, az  ezüst esetében legalább 500‰, a  platina esetében pedig 
legalább 850‰;

9.  kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
törvény szerinti fogalom.

3. Tiltó rendelkezések

3. § (1) Tilos olyan forintérme-utánzat készítése, készíttetése (a  továbbiakban együtt: készítés), amely valamely 
forintérmével összetéveszthető, vagy ahhoz képi megjelenésében hasonló.

 (2) A 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak kivételével tilos fémből olyan forintérme-utánzatnak minősülő tárgy – így 
különösen az emlékérem, a zseton, a fémkorong, a játék- és a kellékpénz, ide nem értve az érmeveréshez használt 
félgyártmányokat – készítése, amely
a) értékjelzés feltüntetése mellett tartalmazza a „forint” megnevezést,
b) tartalmazza hazánknak az adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti hivatalos megnevezését,
c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van,
d) a forintérme elő- és hátlapján megjelenített ábrázoláshoz részben vagy egészben hasonlító motívumot, képi 

elemet jelenít meg, vagy
e) valamely forint emlékérme tematikával azonos tematikájú.

 (3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti tilalom az adott forint emlékérme kibocsátásától számított egy évig áll fenn.

4. §  Tilos a  forintérme-utánzaton, valamint a  forintérme-utánzathoz kapcsolódóan bármely formában – így különösen 
a csomagoláson és a kereskedelmi kommunikáció során – az „érme”, „emlékérme” kifejezés használata.

5. §  Tilos a  forintérme egyedi képi elemeinek kereskedelmi célból bármely eljárással (pl. festés, gravírozás, aranyozás, 
ezüstözés) történő módosítása.

4. Engedély nélkül készíthető forintérme-utánzat

6. § (1) Az MNB engedélye nélkül készíthető fémből a forint forgalmi érme utánzata, ha
a) értékjelzés feltüntetése esetén nem tartalmazza a  „forint” megnevezést, vagy a  „forint” megnevezés 

feltüntetése esetén az értékjelzést, és
b) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon kívül van, vagy
c) mérete az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott referenciasávon belül van, feltéve, hogy

ca) anyagösszetétele eltér az  1.  melléklet 2.  pontjában az  adott átmérő-tartományra meghatározott 
anyagösszetételtől, és

cb) átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyértelműen kívül esik az  1.  melléklet 
3. pontjában meghatározott átmérő és peremvastagság tartományokon.

 (2) Az MNB engedélye nélkül készíthető fémből a  forint forgalmi érmének az értékjelzést és a „forint” megnevezést is 
tartalmazó utánzata, ha
a) középpontjában 6 mm-t meghaladó átmérőjű lyukasztás található,
b) formáját tekintve maximum hatszögletű, vagy
c) forgalmi érméről nemesfém alapanyagból, a vonatkozó fémjelzési szabályok betartásával készül.

 (3) Az  MNB engedélye nélkül készíthető nem fém alapanyagból a  forintérme-utánzat, amennyiben valamely 
forintérmével nem téveszthető össze, vagy ahhoz képi megjelenésében nem hasonló.

 (4) Az  MNB engedélye nélkül készíthető a  forintérme-utánzat illusztrációként papír és egyéb nem fém alapanyagon, 
valamint az  elektronikus eszköz útján, internetes honlapon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközzel 
hozzáférhetővé tett forintérme-utánzat.

5. Engedélyhez kötött forintérme-utánzat

7. § (1) Az MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 45. § d) pontja szerinti jogkörében kiadott 
engedélye alapján készíthető fémből
a) a forint emlékérme utánzata,
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b) a forint forgalmi érme utánzata, ha az a 6. § (1) és (2) bekezdésében foglalt előírások bármelyikétől eltér, vagy 
az azoknak való megfelelése tekintetében kétség merül fel.

 (2) Az engedélykérelmet a forintérme-utánzat készíttetője vagy – ha a forintérme-utánzatot annak tényleges előállítója 
használja fel – készítője (a továbbiakban együtt: felhasználó) a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtja be.

 (3) Az engedélykérelemhez a felhasználó mellékeli a forintérme-utánzat grafikai tervét vagy képét.
 (4) A forintérme-utánzat készítésére irányuló hatósági engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj mentes.

8. § (1) Az  MNB engedélye alapján elkészített forintérme-utánzat mintapéldányát vagy elektronikus megjelenítését 
a felhasználó nyolc munkanappal a felhasználás megkezdése előtt bemutatja az MNB-nek.

 (2) Ha az  MNB engedélye alapján a  forintérme-utánzat eltérhet a  6.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt előírásoktól, 
a felhasználó a forintérme-utánzat előállítása és felhasználása során gondoskodik a forintérme-utánzat zárt helyen 
történő biztonságos tárolásáról és őrzéséről, valamint olyan nyilvántartásról, amelyből pontosan megállapítható 
az  elkészített, a  felhasznált, a  fel nem használt – ideértve a  selejtet is – és a  megsemmisített forintérme-utánzat 
darabszáma. A  felhasználó gondoskodik továbbá az  előállítás során keletkezett selejt és a  fel nem használt 
forintérme-utánzatok megsemmisítéséről.

6. A forintérme-utánzat készítésére és felhasználására vonatkozó egyéb előírások

9. §  A  forintérme-utánzat készítésének és felhasználásának e  rendeletben nem szabályozott kérdései tekintetében 
a szerzői jogról szóló törvény megfelelően irányadó.

7. Az euroérme-utánzat

10. § (1) Az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogok jogosultja a Bizottság.
 (2) Az  euroérme-utánzatra a  2182/2004/EK tanácsi rendelet, valamint a  Bizottság által az  euroérmék közös oldalának 

formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemre meghatározott előírások az irányadók.

8. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

12. §  E rendelet
1.  10.  §-a az  euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről szóló  

2011. február 10-i 2011/C 41/03 bizottsági közleménynek (HL C 41., 2011.2.10., 4–6. o.),
2.  14. § (2) bekezdése az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és 

bevonásáról szóló 2013. április 19-i 2013/211/EU európai központi banki határozat 2. cikkének
való megfelelést szolgálja.

13. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2.  cikk (1)  bekezdés első és második francia 
bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

14. § (1) A  forint- és az  eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendeletet kell alkalmazni)
„a) a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által kibocsátott és forgalomban lévő, valamint az  MNB által 
forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre átváltható forintbankjegyek – ideértve az emlékbankjegyeket is – 
(a továbbiakban együtt: forintbankjegy) utánzatára,”

 (2) Az R. 10. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet 8. §-a)
„1. az  eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló  
2013. április 19-i 2013/211/EU európai központi banki határozat 2. cikkének és”
(való megfelelést szolgálja.)
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 (3) Az R. 5. § (1) bekezdésében az „az Mnbtv. 29/A. § e) pontja” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
2013. évi CXXXIX. törvény 45. § d) pontja” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti a forint- és az euroérmék utánzatáról szóló 3/2010. (I. 28.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelethez

A forint forgalmi érméről készített utánzat egyes paraméterei

1.  A forint forgalmi érme utánzata készítésénél figyelembe veendő referenciasáv meghatározása
 A forint forgalmi érme utánzatának méretére vonatkozó referenciasáv az  átmérő és a  peremvastagság 

referenciatartományába tartozó átmérő- és peremvastagság-értékek kombinációja, az alábbiak szerint:
1.1.  Az átmérő referenciatartománya 20,50 millimétertől 29,00 milliméterig terjed.
1.2.  A peremvastagság referenciatartománya az átmérő referenciatartományába tartozó átmérő-értékek 

5,0%-a és 13,1%-a közötti valamennyi érték.

2.  A forint forgalmi érme utánzatának anyagösszetételére vonatkozó korlátozások meghatározása

Átmérő (mm) Anyagösszetétel

1 20,50–23,39 Cu75/Ni4/Zn21

2 23,40–24,39 Galvanizált lágyacél

3 24,40–29,00 Cu75/Ni4/Zn21 és
Cu75/Ni25

3.  A  forint forgalmi érme utánzatának átmérő- és peremvastagság tartományára vonatkozó korlátozások 
meghatározása

Átmérő (mm) Peremvastagság (mm)

1 20,8–21,6 1,25–2,05

2 24,4–25,2 1,30–2,10

3 25,9–26,7 1,40–2,20

4 27,0–27,8 1,40–2,20

5 27,9–28,7 1,60–2,40

6 23,4–24,2 2,25–3,05
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4.  Grafikus ábrázolás
 Az alábbi ábra – tájékoztató jelleggel – az  1–3.  pontban foglaltakat szemlélteti, a  forint forgalmi érmékről 

készített utánzatokra vonatkozó paraméterekkel.

2. melléklet a 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelethez

Forintérme-utánzat készítésére, készíttetésére irányuló kérelem

1. A forintérme-utánzat felhasználójára* és 
annak képviselőjére vonatkozó adatok

Felhasználó neve:  

Felhasználó lakcíme vagy székhelye:  

Képviselő neve:  

Képviselő lakcíme vagy székhelye:  

Elektronikus levél (email) cím**:  

Telefon**:  

Telefax**:  

2. A forintérme-utánzatra vonatkozó adatok Felhasználás célja:  

Készítendő darabszám:  

Sokszorosítás módja:  

Alapanyag megnevezése:  

Forintérme-utánzat leírása:  

Kereskedelmi forgalomba hozatal 
módja, tervezett időpontja és 
időtartama:

  * Felhasználó: a forintérme-utánzat készíttetője vagy – ha a forintérme-utánzatot annak tényleges előállítója használja fel – készítője.
** Az adat megadása nem kötelező.

Dátum: .......................................................

  ................................................... 
  Felhasználó aláírása
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2014. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz vagy 
szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. § (1) A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a) a szociális rászorultság és a 2014. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását 

követő 10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
aa) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 

időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 
támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 
nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen,

ab) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletre az elszámolásban hivatkozni kell.

3. § (1) A támogatás mértéke
a) a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
Melléklete alapján az  országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési 
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta 
esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3500 Ft/q+áfa,

b) az  a)  pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 
14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa.

 (2) A  (1)  bekezdés b)  pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a  támogatás felhasználásának 
feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 
1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

 (3) Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult. 
Ha  az  önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére 
nincsen lehetősége.

 (4) A 2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 
2  m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az  önkormányzat. A  (3)  bekezdés hatálya alá tartozó önkormányzat 
– lágy lombos tűzifa igénylése esetén – a  2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban 
részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

 (5) A 2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 
6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet az önkormányzat.
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4. § (1) A támogatást a települési önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű 
tűzifának a  fővárosi és a  megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól 
(a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében 
a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

 (2) Szén vásárlása esetén a  támogatást a  települési önkormányzat 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra 
fordíthatja.

 (3) A települési önkormányzat tűzifa esetében a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, 
ha az  (1)  bekezdésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a  3.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

 (4) A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési 
önkormányzatot terhelik.

5. § (1) A pályázatot legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb 
az  azt követő napon lehet postai úton benyújtani – az  ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött 
és kinyomtatott, 1.  melléklet szerinti adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának – a  Magyar 
Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 
Igazgatóság) történő megküldésével. E  határidő elmulasztása jogvesztő. A  kizárólag papír alapon benyújtott 
támogatási kérelem érvénytelen.

 (2) A pályázatnak tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot,
b) a  pályázónak – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

72. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti – a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását.
 (3) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59.  § (1)  bekezdése alapján felülvizsgált pályázatok eredeti 

példányát az  Igazgatóság a  benyújtást követő 10 napon belül postai úton továbbítja a  helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

 (4) A  miniszter a  benyújtott pályázatokról a  rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a  pályázatok miniszterhez történő 
beérkezését követő 10 napon belül dönt.

 (5) A  tűzifa igényekből elsődlegesen a  25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az  ezt meghaladó 
mennyiségek esetében, csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz viszonyított 
arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. A felosztás alapján a miniszter az igényelt 
mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.

6. §  A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja.

7. § (1) A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2015. február 15-éig a 2. § (1) bekezdése 
szerinti rendeletében foglaltaknak megfelelően osztja ki a  rászorulók részére, a  támogatás teljes összegének 
pénzügyi felhasználása legkésőbb 2015. március 31-éig történhet meg.

 (2) A  települési önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2015. április 15-éig az  Igazgatóság felé a  2.  melléklet 
szerinti adatlapon számol el a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren, illetve papír alapon. A  kincstár 
a támogatás elszámolásáról 2015. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

 (3) A  települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség 
megállapítása esetén a  miniszter a  kincstár útján, írásban 2015. június 30-áig tájékoztatja az  érintett települési 
önkormányzatot.

 (4) A települési önkormányzat a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, 
az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelethez

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  
kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve:

Települési önkormányzat  
KSH kódja:

Választott támogatás fajtája:
  – kemény lombos  
  – lágy lombos  
  – szén

Maximálisan igényelhető  
mennyiség (m3/q):

Igényelt mennyiség (m3/q):

Vállalt önerő összege (Ft):

Önerő biztosításáról szóló 
önkormányzati határozat  

száma:

Dátum:

 ........................................ ........................................ 
           Polgármester        P. H. Jegyző
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2. melléklet a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelethez

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának elszámoló adatlapja

Támogatott neve:

Támogatott KSH kódja:

Választott támogatás fajtája:

– kemény lombos  

– lágy lombos  

– szén

Jóváhagyott mennyiség (m3/q):

Támogatás összege (Ft):

A támogatásból megvásárolt tüzelőanyag mennyisége és támogatási összeg részletezése

No.
Támogatott települési 

önkormányzat neve

A támogatásból 

megvásárolt tűzifa/

szén mennyisége 

(m3/q)

Számla sorszáma Számla kibocsátója

A számla pénzügyi 

teljesítésének dátuma 

(éééé.hh.nn.)

Számla szerinti tétel 

bruttó értéke (Ft)

Számla 

kiegyenlítéséhez 

igénybe vett támogatás 

(Ft)

Önkormányzati önerő 

(Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összesen:

Visszafizetendő támogatás (ha nem teljes körűen használták fel a kapott támogatást, vagy nem biztosították a megfelelő mértékű önerőt):

A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelet száma:

Kedvezményes tűzifában/szénben részesített háztartások száma:

Dátum:
                   ...................................................             ...................................................
                      Polgármester         P. H.         Jegyző
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A földművelésügyi miniszter 13/2014. (IX. 25.) FM rendelete
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló  
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  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 fióktelepe, kereskedelmi képviselete 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 ténye, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott 
építésügyi kötelezés ténye, valamint önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló 
településrendezési kötelezettség ténye,
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 benyújtásának,
10.2. bírósági jogorvoslati kérelem benyújtásának,
10.3. ügyészi felhívás benyújtásának,
10.4. ügyészi fellépés bejelentésének,
10.5. felügyeleti eljárás megindításának
ténye,
11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés 
elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtásának ténye,
12. szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló
12.1. elidegenítési és terhelési tilalom,
12.2. elidegenítési tilalom,
12.3. a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom,
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,
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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, a  közös tulajdon átruházására a  tulajdonostársak összes tulajdoni 
hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az  elfogadás, illetve 
a módosítás időpontja,
24. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye,
25. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog,
26. a tv.-ben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása,
27. nemzeti emlékhely ténye,
28. történelmi emlékhely ténye,
29. pénzügyi lízingbeadás ténye,
30. föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának ténye,
31. olyan egyéb tény, amelynek feljegyzését – a tv. 2. § (2) bekezdése alapján – törvény elrendeli.”

2. §  Az Inyvhr. a 29. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„24/A. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása
29/A.  § (1) A  föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának tényét a  szerződéssel átruházni 
kívánt egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet szerződésenként egyszer 
feljegyezni. Ha a  feljegyzés nem az egész ingatlanra vonatkozik, fel kell tüntetni az érintett eszmei hányadot vagy 
tulajdoni illetőséget is. Az  5.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerinti bejegyzésben jogosultként a  kérelmezőt kell 
feltüntetni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti tény feljegyzését követően további jogokat – a  jogszabályon, bírósági vagy hatósági 
határozaton alapuló, továbbá a tv. 16. § e) és f ) pontjában meghatározott jogok kivételével, de a (3) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel – csak a  szerződés alapján történő tulajdonosváltozás bejegyzésétől függő hatállyal lehet 
bejegyezni. A feljegyzésben, valamint a további jogokra irányuló bejegyzésekben erre utalni kell.
(3) A  tény feljegyzését követően az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jogon alapuló árverés esetén 
az árverési vevő a szerződés alapján történő tulajdonosváltozás bejegyzésétől függő hatállyal szerzi meg az ingatlan 
tulajdonjogát. Az árverési vevő tulajdonjogának bejegyzésében erre utalni kell.
29/B. § (1) A tény feljegyzését kérhetik a szerződő felek, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvény szerinti elővásárlási jog gyakorlása érdekében hirdetményi úton közlésre került jogügylet (a továbbiakban: 
kifüggesztéshez kötött jogügylet) esetén az  elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 
az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 
kormányrendeletben (a továbbiakban: elővásárlási kormányrendelet) meghatározottak szerint jognyilatkozatot tevő 
jogosult is.
(2) A tény feljegyzése iránti kérelemhez csatolni kell
a) a  szerződő felek által benyújtott kérelem esetében a  tv., valamint az  e  rendelet szerinti alaki előírásoknak 
megfelelő – nem biztonsági okmányon szerkesztett – szerződés egy eredeti példányát, valamint
aa) a  kizárólag hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés esetén a  jóváhagyás megadására irányuló kérelem 
másolatának érkeztetett eredeti példányával igazolni kell annak benyújtását,
ab) a kifüggesztéshez kötött jogügylet esetében nyilatkozni kell az elővásárlási kormányrendeletben meghatározott 
elektronikus tájékoztató közzétételének időpontjáról,
b) az  elővásárlási jog gyakorlására jogosult által benyújtott kérelem esetében a  határidőben megtett és a  jegyző 
által aláírt elfogadó jognyilatkozatát másolatban.
(3) A  járási földhivatal a  (2)  bekezdés a)  pontjának ab)  alpontjában meghatározott nyilatkozat valóságtartalmát 
az  elektronikus tájékoztató alapján ellenőrzi. Ha a  tájékoztató alapján nem állapítható meg a  kifüggesztés 
megtörténte, a  kérelmezőt felhívja annak igazolására. Ha a  kérelmező nem tudja igazolni a  kifüggesztés 
megtörténtét, a tényfeljegyzésre vonatkozó kérelmet a járási földhivatal elutasítja.
(4) Hivatalból törölni kell a  29/A.  § (1)  bekezdése szerinti tényt és a  feljegyzését követően függő hatállyal történt 
jogbejegyzések esetében
a) a bejegyzés függő hatályára történő utalást
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aa) a tulajdonjog bejegyzési kérelem elutasításáról, vagy az eljárás megszüntetéséről szóló döntés esetén a döntés 
meghozatalával egyidejűleg,
ab) a  hatósági jóváhagyás megtagadása, a  kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, vagy az  eljárás 
megszüntetése esetén az (5) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 15 napon belül, vagy
ac) a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött jogügylet esetében a tény feljegyzése iránti kérelem benyújtását követő 
6 hónap elteltével,
b) a  függő hatállyal bejegyzett jogokat a  tulajdonjog bejegyzési kérelem alapján történő tulajdonosváltozás 
bejegyzésével egyidejűleg.
(5) A  járási földhivatal minden hónap tizenötödik napjáig megkeresi a  hatósági jóváhagyás megadására jogosult 
szervet – a  tényfeljegyzéssel érintett ingatlanok listája megküldésével – a  hatósági jóváhagyás megtagadásáról, 
a  kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, továbbá az  eljárás megszüntetéséről szóló jogerős döntésekről 
történő tájékoztatás érdekében.
(6) Kérelemre a tény csak akkor törölhető az ingatlan-nyilvántartásból, ha
a) a  kifüggesztéshez kötött jogügylet esetén az  elővásárlási jog gyakorlása érdekében nyilatkozattételre nyitva 
álló határidő elteltét követően a  kérelmező a  jegyző által kiállított iratjegyzék másolatával igazolja a  szerződés 
közlésének megtörténtét és ahhoz a  vevő, valamint az  elővásárlási jogának gyakorlása érdekében határidőben 
nyilatkozatot tevő valamennyi jogosult írásban hozzájárult,
b) a kizárólag hatósági jóváhagyáshoz kötött jogügylet esetén a felek a törléshez írásban hozzájárultak.
(7) A tényfeljegyzés törléséről szóló határozatban meg kell jelölni azokat az időközi bejegyzéseket és azok számát, 
amelyekre vonatkozóan a függő hatály megszűnik.
(8) A tény feljegyzéséről, valamint a tény törléséről szóló határozatot a kérelmezőnek, valamint a szerződő feleknek 
kell kézbesíteni.”

3. §  Az Inyvhr. a következő 126/D. §-sal egészül ki:
„126/D.  § (1) A  tv. 94.  § (1)  bekezdése szerinti formanyomtatványt az  ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter 
a 8. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresíti, amelyet közzé kell tenni a Földművelésügyi 
Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján.
(2) A  haszonélvezeti jog, használat joga bejegyzésének alapjául szolgáló okirat szerinti felek között a  szerződés 
megkötésének időpontjában fennálló közeli hozzátartozói viszonyról szóló nyilatkozatban (a továbbiakban: 
nyilatkozat) a természetes személyazonosító adatokon kívül csak az adott közeli hozzátartozói viszony igazolásához 
szükséges adatokat kell megjelölni.
(3) A  nyilatkozathoz az  örökbefogadás, valamint a  nevelőszülő és a  nevelt gyermek közötti jogviszony 
esetén csatolni kell az  erről szóló jogerős gyámhivatali határozat hiteles másolatát. Ezekben az  esetekben 
az anyakönyvvezetőt nem kell megkeresni.
(4) Ha a  nyilatkozattételre nyitva álló határidőn belül az  ügyfél a  közeli hozzátartozói viszony fennállását hiteles 
anyakönyvi kivonat benyújtásával igazolja, az anyakönyvvezető megkeresése mellőzhető.
(5) A  tv. 94.  §-a szerinti eljárásban a  törvény alapján megszűnt haszonélvezeti jog, használat joga törléséről szóló 
határozatot a  folyamatban lévő ügyek rangsorára tekintet nélkül kell meghozni és az  ingatlan-nyilvántartásban 
foganatosítani.
(6) Ha az  eljárás a  tv. 94.  § (2)  bekezdése szerinti kérelemre indult, a  döntést a  tv. 45.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott határidőben kell meghozni. Ha a kérelmet az ügyfél visszavonja, a  földhivatal az eljárást hivatalból 
folytatja le.”

4. §  Az Inyvhr. a következő 130. §-sal egészül ki:
„130.  § E  rendeletnek az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 
109/1999.  (XII.  29.) FVM rendelet módosításáról szóló 13/2014. (IX. 25.) FM rendelettel [a továbbiakban: 
13/2014. (IX. 25.) FM rendelet] megállapított 29/A. és 29/B. §-át, valamint 126/D. §-át a 13/2014. (IX. 25.) FM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a megismételt eljárásban is alkalmazni kell.”

5. §  Az Inyvhr. az 1. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

6. §  Az Inyvhr.
a) 27/A. alcímének címében a „Lízingbeadás” szövegrész helyébe a „Pénzügyi lízingbeadás” szöveg,
b) 32/A. §-ában a „lízingbeadás” szövegrész helyébe a „pénzügyi lízingbeadás” szöveg,
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c) 60.  § (1) és (2)  bekezdésében, 111/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 114.  §-ában a „Vidékfejlesztési” 
szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg

lép.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 13/2014. (IX. 25.) FM rendelethez
„8. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

A haszonélvezeti jog, használat joga bejegyzésének alapjául szolgáló okirat szerinti felek között, a  szerződés 
megkötésének időpontjában fennálló közeli hozzátartozói viszonyról szóló nyilatkozat az  alábbi adatokat 
tartalmazza:

 1. a nyilatkozat alapját képező jog megjelölése
1.1. haszonélvezeti jog;
1.2. használat joga;
1.3. földhivatali bejegyző határozat száma;

 2. a jog ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultjának
2.1. családi- és utóneve;
2.2. születési családi- és utóneve;
2.3. – amennyiben ismert – előző születési családi- és utóneve;
2.4. születési helye és ideje (év, hó, nap);
2.5. házasságkötés helye és ideje (év, hó, nap);
2.6. anyja születési családi- és utóneve;
2.7. – amennyiben ismert – anyja előző születési családi- és utóneve;
2.8. szülő születési helye és ideje (év, hó, nap);
2.9. szülő házasságkötésének helye és ideje (év, hó, nap);
2.10. személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója;
2.11. lakcíme;
2.12. állampolgársága;

 3. a jogot alapító, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerinti ingatlan-tulajdonos
3.1. családi- és utóneve;
3.2. születési családi- és utóneve;
3.3. – amenyiben ismert – előző születési családi és utóneve;
3.4. születési helye és ideje (év, hó, nap);
3.5. – amennyiben ismert – házasságkötésének helye és ideje (év, hó, nap);
3.6. anyja születési családi- és utóneve;
3.7. – amennyiben ismert – anyja előző születési családi és utóneve;
3.8. – amennyiben ismert – szülő házasságkötésének helye és ideje (év, hó, nap);
3.9. – amennyiben ismert – szülő születési helye és ideje (év, hó nap);
3.10. lakcíme;
3.11. állampolgársága;

 4. az ingatlan adatai
4.1. település neve;
4.2. fekvése (belterület, külterület, zártkert);
4.3. helyrajzi száma;

 5. nyilatkozat a közeli hozzátartozói viszonyról;
 6. nyilatkozat a  2014. február 25. előtt kötött, a  föld használati jogosultságának átengedéséről szóló szerződés 

meglétéről;
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 7. nyilatkozat az adatok valóságtartalmáról, hozzájárulás az adatok kezeléséhez;
 8. mellékletek megjelölése (anyakönyvi kivonat, gyámhatósági döntés);
 9. a nyilatkozat keltének helye és ideje;
 10. a jogosult (törvényes képviselő) aláírása;
 11. a tanúk adatai

11.1. olvasható neve;
11.2. lakcíme;
11.3. személyazonosító okmány száma;
11.4. aláírása;

 12. tájékoztató.”

A nemzetgazdasági miniszter 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  ingatlantulajdonos a  csatlakozóvezeték és 
a  felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát  
– a  2/A.  §-ban meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jétől a  mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel 
összefüggő gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.
(2) Ha az  ingatlantulajdonos a  gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel 
igazolja a  műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a  soron következő gázmérő 
cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt 
3 munkanappal köteles bejelenteni, hogy a  műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az  e  bekezdésben meghatározott 
időszakban elvégeztette. A  földgázelosztói engedélyes a  hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben 
köteles tájékoztatni az  ingatlantulajdonost az  e  bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az  elvégzett 
felülvizsgálat-bejelentési kötelezettségről.
(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot 
az  ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles 
elvégeztetni. A  földgázelosztói engedélyes a  hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles 
tájékoztatni a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről.”

2. § (1) Az R. 2/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban 
üzembe helyezett felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték 
esetében az  ingatlantulajdonos a  földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, 
melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  helyszíni vizsgálatot az  ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés 
alapján a  földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a  gázszerelők engedélyezéséről 
és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel 
rendelkező gázszerelő útján.
(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig 
köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.
(4) A  társasház a  földgázelosztói engedélyestől a  társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az  időszakban a  csatlakozóvezeték cseréjére 
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sor került, a  cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni 
a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett 
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a  csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával 
egyidejűleg kell elvégeztetni. A  társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatának megrendelésével egyidejűleg 
a társasházban található, átalánydíjas felhasználási helyek ingatlantulajdonosai is kötelesek megrendelni a műszaki-
biztonsági felülvizsgálatot.”

 (2) Az R. 2/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E rendelet társasházakra vonatkozó rendelkezéseit a lakásszövetkezetekre vonatkozóan is alkalmazni kell.”

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

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3. § és az 1. melléklet 2014. október 15-én lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelethez

Az R. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)
A gázfogyasztó készülék típusa:
A gázfelhasználás módja:

Fsz. Tárgy Eltérés az üzembe helyezési követelményektől Az eltérés minősítése

Nincs Van
Eltérés leírása* 

megjegyzések
Megfelel

Feltétellel 

megfelel*
Nem felel meg*

1.

A gázfogyasztó készülékek 

alkalmassága (vagylagos):  

– Gyártási engedély  

– Biztonságtechnikai behozatali 

engedély  

– Átalakítási engedély  

– Gázfelhasználási technológia 

bejelentése, hatósági engedélye  

– CE-jel

2.

Gázfogyasztó készülék 

elhelyezésének szabályossága, 

hozzáférhetőség 

3.
Biztonsági tartozékok 

működőképessége
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4.

Égéstermék elvezetés 

szabályossága  

Égéstermék elvezető berendezés  

– Készülék tartozékként 

készülékkel együtt tanúsítva  

– Készülék tartozékként nem 

készülékkel együtt tanúsítva  

– Szigetelt elvezetés esetén 

a szigetelés megfelelősége, 

épsége  

– Állékonyságának biztosítottsága 

tető fölé történt kivezetés esetén  

– Rögzítések alkalmassága

5.

Kéményseprő  

– ipari közszolgáltató által 

elvégzett vizsgálatokról készült 

bizonylat(ok) meglétének 

ellenőrzése.  

Bizonylat(ok)  

– keltjének időpontja,  

– érvényessége,  

– készülék teljesítmény és kémény 

terhelhetőségének egybevetése

6.
Légellátás biztosítottsága 

 Összeszellőztetés

7.

Elszívó berendezés és égéstermék 

elvezető berendezésbe kötött 

készülék esetén  

– reteszfeltételek szükségessége, 

 – megléte,  

– működőképessége

8.

A gázfogyasztó készülékek 

időszakos felülvizsgálatot 

megelőző utolsó 

karbantartásának és 

beszabályozásának időpontja”
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 115/2014. (IX. 25.) ME határozata
főiskolai rektorok megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –

a Sárospataki Református Teológiai Akadémián
dr. Füsti-Molnár Szilveszter főiskolai tanárt

– a 2014. október 1-jétől 2017. június 30-áig terjedő időtartamra – a rektori teendők ellátásával megbízom, valamint

az Adventista Teológiai Főiskolán
dr. Szilvási József főiskolai tanárt

– a 2014. október 15-étől 2019. október 14-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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