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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2014. (X. 29.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, 
valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.  törvény 173.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a  továbbiakban: Hpt.) hatálya alá tartozó, 
a  hitelintézetet, valamint az  önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapot érintő alábbi engedélyezési, 
jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél a  Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: MNB) részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza:
 1. hitelintézet alapításának engedélyezése,
 2. hitelintézet egyesülésének engedélyezése,
 3. hitelintézet szétválásának engedélyezése,
 4. hitelintézet alapszabályának módosítása,
 5. hitelintézet befolyásoló részesedése megszerzésének és növelésének engedélyezése,
 6. hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe vezető állású személye megválasztásának, 

kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése,
 7. hitelintézet működése megkezdésének engedélyezése,
 8. hitelintézet tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
 9. hitelintézet által kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás 

meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység 
(zálogkölcsönzés) keretében történő – igénybevételének, valamint a  zálogközvetítővel kötött megbízási 
szerződés módosításának engedélyezése,

10. hitelintézet által kiemelt közvetítő – pénzváltási tevékenység keretében történő – igénybevételének, 
valamint a pénzváltási tevékenységet végző kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának 
engedélyezése,

11. hitelintézet által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen és pénzváltáson kívüli pénzügyi szolgáltatás 
keretében történő – igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának, 
a  hitelintézet által többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint többes kiemelt közvetítővel kötött 
megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

12. hitelintézet képviseletének, fióktelepének, leányvállalatának (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, egyéb 
vállalkozás) harmadik országban történő létesítésének engedélyezése,

13. hitelintézet által devizakülföldinek minősülő vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének 
engedélyezése,

14. hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe betétállománya és pénzeszköz visszafizetésére 
irányuló szerződésállománya átruházásának engedélyezése,

15. hitelintézet működése megszüntetésének engedélyezése,
16. hitelintézet jogszabály alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatának, valamint 

a szabályzat módosításának engedélyezése,
17. önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alap létesítő okirata, valamint a  létesítő okirat módosításának 

jóváhagyása,
18. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe alapításának engedélyezése,
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19. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működésének engedélyezése,
20. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
21. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe által kiemelt közvetítő, többes kiemelt közvetítő 

igénybevételének, valamint a  kiemelt közvetítővel, többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés 
módosításának engedélyezése,

22. harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működése megszüntetésének engedélyezése,
23. hitelintézetben fennálló befolyásoló részesedésszerzés húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték 

alá csökkentésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos bejelentés és nyilvántartásba vétel,
24. hitelintézet bankképviseletének áthelyezésével, megszűnésével, a  képviseletet ellátó személyének 

változásával kapcsolatos bejelentés és nyilvántartásba vétel,
25. bankszünnap tartásával kapcsolatos bejelentés,
26. hitelintézet jegyzett tőkéjének felemelésére vonatkozó bejelentés és nyilvántartásba vétel,
27. kiszervezésre vonatkozó bejelentés,
28. összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet szoros kapcsolat létrejöttével, megszűnésével, 

módosulásával kapcsolatos bejelentése,
29. hitelintézet pénzváltási tevékenységhez kapcsolódó bejelentése,
30. hitelintézet függő kiemelt közvetítője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes kiemelt 

közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése.
 (2) A Hpt. hatálya alá tartozó, a pénzügyi vállalkozást érintő alábbi engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi 

eljárásokban, valamint bejelentéseknél az  MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát 
a 2. melléklet tartalmazza:
 1. pénzügyi vállalkozás alapításának és működése megkezdésének engedélyezése,
 2. pénzügyi vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
 3. pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének engedélyezése,
 4. pénzügyi vállalkozás szétválásának engedélyezése,
 5. pénzügyi vállalkozás vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának 

engedélyezése,
 6. pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése,
 7. pénzügyi vállalkozás által kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi 

szolgáltatás meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység 
(zálogkölcsönzés) keretében történő – igénybevételének, valamint a  zálogközvetítővel kötött megbízási 
szerződés módosításának engedélyezése,

 8. pénzügyi vállalkozás által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen kívüli pénzügyi szolgáltatás keretében 
történő nem zálogkölcsönzés keretében történő – igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási 
szerződés módosításának, a pénzügyi vállalkozás által többes kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint 
többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése,

 9. pénzügyi vállalkozás működése megszüntetésének engedélyezése,
10. pénzügyi vállalkozás egyes adataiban történt változás bejelentése,
11. pénzügyi vállalkozásban történő befolyásoló részesedés megszerzésére, elidegenítésére, módosulására 

vonatkozó bejelentés,
12. pénzügyi vállalkozás könyvvizsgálójának bejelentései,
13. pénzügyi vállalkozás függő kiemelt közvetítője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes 

kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése.
 (3) A  Hpt. hatálya alá tartozó, a  független közvetítőt érintő alábbi engedélyezési eljárásokban az  MNB részére 

benyújtandó kérelem formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza:
 1. többes kiemelt közvetítői tevékenység engedélyezése,
 2. többes ügynöki tevékenység engedélyezése,
 3. alkuszi tevékenység engedélyezése,
 4. többes ügynök tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
 5. független közvetítői engedély visszaadásának engedélyezése,
 6. független közvetítő egyes adataiban történt változás bejelentése.
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2. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: Bszt.), a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (a  továbbiakban: Kbftv.), a  tőkepiacról szóló törvény 
(a  továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó, a  befektetési vállalkozást, az  árutőzsdei szolgáltatót, befektetési 
alapkezelőt (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK), a  tőzsdét, az  elszámolóházi, értéktári tevékenységet végző szervezetet, 
központi szerződő felet érintő alábbi engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint 
bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 4. melléklet tartalmazza:
 1. befektetési vállalkozás tevékenységének engedélyezése,
 2. befektetési vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
 3. befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése,
 4. árutőzsdei szolgáltató tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
 5. befektetési vállalkozásban, ÁÉKBV-alapkezelőben minősített befolyás megszerzésének és növelésének 

engedélyezése,
 6. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységének engedélyezése,
 7. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
 8. alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységének engedélyezése,
 9. alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
10. befektetési alapkezelőnél ügyvezető, igazgatóság elnöke, felügyelőbizottság elnöke megválasztásának, 

kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése,
11. tőzsde, elszámolóházi és értéktári tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél szabályzatának, 

szabályzata módosításának jóváhagyása,
12. befektetési vállalkozásnál és árutőzsdei szolgáltatónál bejelentés köteles személy megválasztásának, 

kinevezésének, újraválasztásának bejelentése és nyilvántartásba vétele,
13. befektetési alapkezelőnél bejelentés köteles személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának 

bejelentése és nyilvántartásba vétele,
14. befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK) 

kiszervezésének bejelentése,
15. tőzsdénél vezető állású személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának bejelentése és 

nyilvántartásba vétele,
16. elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési 

vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, piacműködtető és befektetési alapkezelő elnevezésének, székhelyének 
bejelentése és nyilvántartásba vétele,

17. elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési 
vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató és befektetési alapkezelő telephelyének, fióktelepének, képviseletének 
megnyitása és megszűnése, valamint fióktelep létesítésének időpontja és helye bejelentése és 
nyilvántartásba vétele,

18. befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, kollektív befektetési forma, elszámolóházi tevékenységet 
végző szervezet, központi értéktár, pénzügyi intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény, magánnyugdíjpénztár, biztosító tevékenység megkezdését megelőző 
értékpapír-kölcsönzési tevékenységének bejelentése és nyilvántartásba vétele,

19. Bszt. szerinti függő ügynök és további közvetítő nyilvántartásba vétele,
20. Kbftv. szerinti közvetítő és további közvetítő nyilvántartásba vétele.

3. § (1) A  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló törvény (a  továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó, a  biztosítót 
érintő alábbi engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél az  MNB 
részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát az 5. melléklet tartalmazza:
 1. biztosító alapításának engedélyezése,
 2. biztosítási tevékenység megkezdésének engedélyezése,
 3. biztosítási tevékenység módosításának engedélyezése,
 4. biztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése,
 5. biztosító vezető állású személyének, egyéb vezetőjének engedélyezése,
 6. biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésének engedélyezése,
 7. biztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
 8. biztosító átalakulásának (egyesülés, szétválás, részvénytársasággá történő átalakulás) engedélyezése,
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 9. harmadik országban működő biztosító, független biztosításközvetítő alapításának, harmadik országban 
székhellyel rendelkező biztosítóban, független biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági 
társaságban történő részesedés megszerzésének, harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,

10. biztosító szavatoló tőkehiánya másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,
11. biztosító biztosítástechnikai tartalékai törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetésének, 

az eszközkategóriáktól való eltérés engedélyezése,
12. biztosítóban történő minősített részesedésszerzés megszerzésének és növelésének engedélyezése,
13. vezérügynök foglalkoztatásának engedélyezése,
14. biztosítóban történő, öt százalékot meghaladó, de engedélykötelesnek nem minősülő részesedésszerzés 

bejelentése,
15. biztosító külföldi állandó képviselete megnyitásának, megszüntetésének, adatváltozásának bejelentése,
16. biztosító alapszabálya módosításának bejelentése,
17. biztosító kárrendezési megbízottjával kapcsolatos bejelentése,
18. biztosítóban, viszontbiztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési alapkezelőben tíz 

százalékot el nem érő mértékű részesedésszerzésének bejelentése,
19. biztosító saját jegyzett tőkéjének tíz százalékát meghaladó mértékben történő részesedésszerzésének 

bejelentése,
20. biztosító tagállami fióktelep létesítésének, megszüntetésének bejelentése,
21. biztosító tagállami fióktelepe adataiban bekövetkezett változás bejelentése,
22. biztosító határon átnyúló tevékenységével kapcsolatos bejelentése,
23. biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyással kapcsolatos bejelentés,
24. biztosító részvénytársaságban fennálló tulajdoni részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket 

biztosító megállapodással kapcsolatos bejelentés.
 (2) A Bit. hatálya alá tartozó, a független biztosításközvetítőt érintő alábbi engedélyezési eljárásokban az MNB részére 

benyújtandó kérelem formanyomtatványát a 6. melléklet tartalmazza:
 1. független biztosításközvetítői tevékenység engedélyezése,
 2. független biztosításközvetítői tevékenység felfüggesztésének engedélyezése,
 3. független biztosításközvetítői tevékenység irányítójának engedélyezése,
 4. független biztosításközvetítő által más, független biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági 

társaság alapításának és ilyen tevékenységet folytató gazdasági társaságban történő minősített befolyás 
megszerzésének engedélyezése,

 5. független biztosításközvetítő által harmadik országban működő biztosító, független biztosításközvetítő 
alapításának, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban, független biztosításközvetítői 
tevékenységet folytató gazdasági társaságban történő minősített befolyás megszerzésének, harmadik 
országban fióktelep létesítésének engedélyezése.

 (3) A  Bit. hatálya alá tartozó, a  biztosítási szaktanácsadót érintő alábbi nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint 
bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 7. melléklet tartalmazza:
 1. biztosítási szaktanácsadó nyilvántartásba vétele,
 2. biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezeten belül a szaktanácsadói tevékenységet irányító természetes 

személy (vezető szaktanácsadó) nyilvántartásba vétele,
 3. biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezeten belül a  szaktanácsadói tevékenységet irányító (vezető 

szaktanácsadó) személyében történt változással kapcsolatos bejelentés,
 4. biztosítási szaktanácsadó székhelyváltozásra vonatkozó bejelentése.

4. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény (a továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárat érintő alábbi engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, 
valamint bejelentéseknél az  MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a  8.  melléklet 
tartalmazza:
 1. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezése,
 2. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár átalakulásának engedélyezése,
 3. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése,
 4. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenyégének engedélyezése,
 5. önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere bevezetésének, módosításának engedélyezése,
 6. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása,
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 7. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ügyvezetőjének a  felsőfokú végzettség és szakmai gyakorlat 
követelménye alóli felmentése engedélyezése,

 8. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra vonatkozó 
bejelentése,

 9. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár megszüntetésére irányuló szándék bejelentése,
10. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által az Öpt. 37. § (5) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti 

megszerzésére vonatkozó bejelentés,
11. önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere működtetésének megszüntetésére vonatkozó 

bejelentése,
12. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tárgyi feltételeiben bekövetkezett változásra vonatkozó bejelentése,
13. önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszerének működtetése szüneteltetésére, folytatására 

vonatkozó bejelentése.
 (2) A  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény (a  továbbiakban: Mpt.) hatálya alá tartozó, 

a magánnyugdíjpénztárat érintő alábbi engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint 
bejelentéseknél az MNB részére benyújtandó kérelem és bejelentés formanyomtatványát a 9. melléklet tartalmazza:
 1. magánnyugdíjpénztár átalakulásának engedélyezése,
 2. magánnyugdíjpénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése,
 3. magánnyugdíjpénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása,
 4. magánnyugdíjpénztár aktuáriusának a szakképesítés és a gyakorlati idő követelménye alóli felmentése,
 5. magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra vonatkozó bejelentése,
 6. magánnyugdíjpénztár által az Mpt. 67. § (1) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti megszerzésére 

vonatkozó bejelentés,
 7. magánnyugdíjpénztár számára letétkezelői szolgáltatást végző hitelintézet nevének és befektetési 

számlaszámának bejelentése,
 8. magánnyugdíjpénztár megszüntetésére irányuló szándék bejelentése.

5. §  Az e  rendelettel előírt formanyomtatvány szerinti kérelmet, illetve bejelentést a  kérelem benyújtására jogosult, 
illetve a bejelentésre kötelezett az 1–4. §-ban hivatkozott jogszabályoknak az adott kérelemre, illetve bejelentésre 
vonatkozó rendelkezésében meghatározott mellékletekkel, postai úton az  MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 
levelezési címére vagy személyesen az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán 
nyújtja be, illetve teljesíti az MNB részére.

6. §  Az e  rendelet szerinti formanyomtatványokat az  MNB a  honlapján elektronikusan letölthető formátumban 
közzéteszi, valamint ügyfélszolgálatán papír alapon elérhetővé teszi.

7. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 40/2014. (X. 29.) MNB rendelethez
	  

	  
	  

1. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 

A Hpt. hatálya alá tartozó, a hitelintézetet, valamint az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapot érintő, a 
rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint 

bejelentések formanyomtatványa 
 

1. Hitelintézet alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó alapítók azonosító adatai 
1.1. név:   
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 

 

 
2. Az alapítandó hitelintézetet azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név: 
2.3. idegen nyelvű elnevezés:  
2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.5. működési terület: 
2.6. induló tőke: 

 
 
 
 
 
 

2.7. intézmény típusa:  
2.7.1. bank 
2.7.2. szakosított hitelintézet 
2.7.3. takarékszövetkezet 
2.7.4. hitelszövetkezet 
 
3. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyek azonosító adatai  
3.1. név: 
3.2. rövidített név: 

3.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3.5. cégjegyzékszám: 
3.6. megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
3.7. megszerezni kívánt közvetlen tulajdoni rész (Ft): 
3.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
3.9. befolyás fajtája:  
3.9.1. közvetlen: 
3.9.2. közvetett: 
 
4. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző természetes személyek azonosító adatai  
4.1. név: 
4.2. születési név: 
4.3. anyja neve: 
4.4. születési hely: 
4.5. születési idő: 
4.6. állampolgárság: 
4.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.9. személyi igazolvány száma: 
4.10. útlevélszáma: 
4.11. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
4.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
4.13. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
4.14. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
4.15. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
4.16. befolyás fajtája:  
4.16.1. közvetlen 
4.16.2. közvetett 
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5. Az alapítandó hitelintézet vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
 
5.1. Tisztség megjelölése:  ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső 

tagja egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság 
elnöke 

5.2. név: 
5.3. születési név: 
5.4. anyja neve: 
5.5. születési hely: 
5.6. születési idő: 
5.7. állampolgárság: 
5.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
5.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
5.10. személyi igazolvány száma: 
5.11. útlevélszáma: 
5.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
5.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
5.14. első számú vezető: 
5.14.1. igen 
5.14.2. nem 
5.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
5.15. tisztség alapja: 
5.15.1. megválasztás 
5.15.2. kinevezés 
5.16. munkavállaló: 
5.16.1. igen 
5.16.2. nem 
5.17. cégjegyzési jog: 
5.17.1. nincs 
5.17.2. van 
5.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
 
 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján engedélyezze az I. 2. pontban megjelölt 
hitelintézet alapítását. 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. A kérelmező nyilatkozatai 
 
1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a Hpt. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kézbesítési megbízottam 

az alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi bankképviselet:  
 
1.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézet irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik. 
 
1.3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézet esetében szükséges nyilatkozatok  
 
2.1. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személyek 
nyilatkozatai  
 
2.1.1. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személy az alapítandó 

hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és információt az MNB 
rendelkezésére bocsát. 

 
2.2. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló természetes személyek 
nyilatkozatai  
 
2.2.1. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, 

tényt és információt az MNB rendelkezésére bocsátok.  
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2.2.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az alapítandó hitelintézet részére átadott személyes adataimnak az összevont alapú, 
illetve a kiegészítő felügyelet Hpt. szerinti ellátása céljából történő kezeléséhez, illetve továbbításához.  

    
3. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző személyek nyilatkozatai 
 
3.1. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyek nyilatkozatai  
 
3.1.1. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapító tulajdonosi érdekeltsége és 

tevékenysége nem veszélyezteti az alapítandó hitelintézet működését. 
 
3.1.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapító nem áll csőd-, felszámolási vagy 

végelszámolási eljárás alatt. 
 
3.1.3. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapító vezető állású személyével 

szemben kizáró ok nem áll fenn. 
 
3.1.4. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző alapítónak az alábbi számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény szerinti kötelezettségei vannak: 
 
3.1.5. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző hozzájárul az engedély iránti 

kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 
 
3.2. Az alapítandó hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző természetes személyek nyilatkozatai  
 
3.2.1. Nyilatkozom, hogy tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az alapítandó hitelintézet 

működését. 
 
3.2.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.  
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 

……………….……………………….. 
alapító aláírása/cégszerű aláírása 
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2. Hitelintézet egyesülésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó pénzügyi intézmények azonosító adatai 
 
1.1. A befogadó/összeolvadó pénzügyi intézményt (a továbbiakban beolvadás esetén: befogadó, összeolvadás esetén: 
összeolvadó) azonosító adatok 
1.1.1. név:  
1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.1.4.1. neve: 
1.1.4.2. telefonszáma: 
1.1.5. az intézmény típusa: 

 
 
 

 
 

1.1.5.1. bank 
1.1.5.2. szakosított hitelintézet 
1.1.5.3. takarékszövetkezet 
1.1.5.4. hitelszövetkezet 
1.1.5.5. járulékos vállalkozás 
1.1.5.6. pénzügyi vállalkozás 
1.1.5.7. befektetési vállalkozás 
1.1.5.8. központi szerződő fél 
 
1.2. A beolvadó/összeolvadó pénzügyi intézményt (a továbbiakban beolvadás esetén: beolvadó, összeolvadás esetén: 
összeolvadó) azonosító adatok 
1.2.1. név:  
1.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.2.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.2.4.1. neve: 
1.2.4.2. telefonszáma: 
1.2.5. az intézmény típusa: 
1.2.5.1. bank 
1.2.5.2. szakosított hitelintézet 
1.2.5.3. takarékszövetkezet 
1.2.5.4. hitelszövetkezet 
1.2.5.5. járulékos vállalkozás 
1.2.5.6. pénzügyi vállalkozás 
1.2.5.7. befektetési vállalkozás 
1.2.5.8. központi szerződő fél 

 
1.3. Az egyesüléssel – beolvadással vagy összeolvadással – létrejövő hitelintézetet (a továbbiakban: jogutód hitelintézet) 
azonosító adatok 
1.3.1. név:  
1.3.2. rövidített név: 
1.3.3. idegen nyelvű elnevezés:  
1.3.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.3.6. jegyzett tőke: 
1.3.7. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
1.3.8. kapcsolat (telefonszám): 
1.3.9. kapcsolat (faxszám): 
1.3.10.  kapcsolat (e-mail): 
1.3.11.  típusa: 
1.3.11.1.   bank 
1.3.11.2.   szakosított hitelintézet 
1.3.11.3.   takarékszövetkezet 
1.3.11.4.   hitelszövetkezet 
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1.4. A jogutód hitelintézet vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
 
1.4.1. Tisztség megjelölése: 
 

ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja 
egyben ügyvezető/ felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke 

1.4.2. név:  
1.4.3. születési név:  
1.4.4. anyja neve:  
1.4.5. születési hely:  
1.4.6. születési idő:  
1.4.7. állampolgárság:  
1.4.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.4.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4.10.  személyi igazolvány száma: 
1.4.11.  útlevél száma: 
1.4.12.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
1.4.13.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

1.4.14.  első számú vezető: 
1.4.14.1.   igen 
1.4.14.2.   nem 
1.4.14.3.   adatszolgáltatásban később jelentem 
1.4.15.   tisztség alapja: 
1.4.15.1.  megválasztás: 
1.4.15.1.1. első megválasztás 
1.4.15.1.2. újraválasztás 
1.4.15.2.  kinevezés: 
1.4.15.2.1. első kinevezés 
1.4.15.2.2. újbóli kinevezés 
1.4.16.   munkavállaló: 
1.4.16.1.   igen 
1.4.16.2.   nem 
1.4.17.   cégjegyzési jog: 
1.4.17.1. nincs 
1.4.17.2. van: 
1.4.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
1.4.18.   már engedélyezett vezető állású személy: 
1.4.18.1. igen (engedélyező határozat száma:…) 
1.4.18.2. nem 
1.4.19.   első számú vezető e-mail címe: 
 
1.5. Az egyesülési szerződésre vonatkozó adatok 
1.5.1. az egyesülési szerződés kelte: 
1.5.2. az egyesülés határnapja: 
 
II. A jogutód hitelintézet tevékenységi köre: 
 
1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 
3. § (1) és (2) bekezdése szerint  
 
1.1. Pénzügyi szolgáltatások 
1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
1.1.3. pénzügyi lízing, 
1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása, 
1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az 

ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy 

bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
1.1.10.   letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
1.1.11.   hitelreferencia szolgáltatás, 
1.1.12.   követelésvásárlási tevékenység. 
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1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások  
1.2.1. pénzváltási tevékenység, 
1.2.2. fizetési rendszer működtetése, 
1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység, 
1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon, 
1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. 
    
2. Tevékenységi körök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerint  

 
2.1. Befektetési szolgáltatások 
2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
2.1.3. sajátszámlás kereskedés, 
2.1.4. portfóliókezelés, 
2.1.5. befektetési tanácsadás, 
2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 

kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 
2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és 
2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése. 

    
2.2. Kiegészítő szolgáltatások 
2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, 
2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében 

ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, 
2.2.3. a befektetési hitel nyújtása, 
2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 
2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési 

szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás. 
    
3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése 
3.1. a II. 1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,  
3.2. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglalt feltételekkel biztosításközvetítői 

tevékenység, 
3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzés, részvényesi 

meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, 
befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és 
árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység, 

3.4. aranykereskedelmi ügylet, 
3.5. részvénykönyvvezetés, 
3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás, 
3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének 

elősegítése érdekében végzett tevékenység, 
3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel 

tagszervezési tevékenység, 
3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték 

hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység, 
3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység, 
3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés, 
3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése, 
3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben 

meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység, 
3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás. 
       
4. A jogutód hitelintézet által végezni nem kívánt – de a beolvadó és a befogadó által végzett – tevékenységek megjelölése a 
Hpt. és a Bszt. terminológiája szerint 
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III. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze az I. 

1.1., valamint I. 1.2. pontban megjelölt pénzügyi intézmények egyesülését. 
 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a jogutód hitelintézet alapszabályának 

módosítását. 
 
3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze az MNB engedélyével még nem rendelkező 

személyek vezető állású személlyé történő megválasztását vagy kinevezését a jogutód hitelintézetnél. 
 
4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze a jogutód hitelintézet tevékenységi körének 

módosítását. 
 
5. Kijelentem, hogy a jogutód hitelintézet a II. 4. pontban felsorolt tevékenységeket az egyesülés, illetve az összeolvadás 

megvalósulását követően nem végzi. 
 
IV. Nyilatkozatok  
 
1. A kérelmező nyilatkozatai  
 
1.1. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézet tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:   
 
1.2. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézet a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 

teljesítésére felkészült.  
 
1.3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
1.4. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézetnek a II. 4. pontban felsorolt pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs.  
 
2. Szövetkezeti hitelintézetek egyesülése esetén szükséges további nyilatkozatok 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a befogadó, valamint a beolvadó hitelintézet, illetve az összeolvadó hitelintézet a szövetkezeti 

hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Szhitv.) 17/H. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak maradéktalanul eleget tett és az átalakulás 
kezdeményezése a tagok (tulajdonosok) döntése. 

 
2.2. Tekintettel az egyesüléssel kapcsolatos döntéshozatali eljárás „többlépcsős” jellegére, nyilatkozom, hogy a küldöttgyűlés, 

illetve részközgyűlés összehívása, és a döntésekről a tagok számára adott tájékoztatás megfelel a Szhitv. 17/H. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak. 

 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
………………………………    …………………………… 
aláírás/cégszerű aláírás      aláírás/cégszerű aláírás 
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3. Hitelintézet szétválásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó hitelintézet azonosító adatai 
 
1.1. A jogelőd hitelintézetet azonosító adatok 
1.1.1. név:  
1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.1.4.1. neve: 
1.1.4.2. telefonszáma: 

 
2. A szétválással – különválással vagy kiválással – létrejövő hitelintézeteket (a továbbiakban együtt: jogutód pénzügyi 
intézmények) azonosító adatok 
 
2.1.  Jogutód pénzügyi intézmény 1. 
2.1.1. név:  
2.1.2. rövidített név: 
2.1.3. idegen nyelvű elnevezés:  
2.1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.1.5. jegyzett tőke: 
2.1.6. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
2.1.7. kapcsolat (telefonszám): 
2.1.8. kapcsolat (faxszám): 
2.1.9. kapcsolat (e-mail): 
2.1.10.   típusa: 
2.1.10.1. bank 
2.1.10.2. szakosított hitelintézet 
2.1.10.3. takarékszövetkezet 
2.1.10.4. hitelszövetkezet 
2.1.10.5. pénzügyi vállalkozás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. 
2.2.1. név:  
2.2.2. rövidített név: 
2.2.3. idegen nyelvű elnevezés:  
2.2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.2.5. jegyzett tőke: 
2.2.6. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
2.2.7. kapcsolat (telefonszám): 
2.2.8. kapcsolat (faxszám): 
2.2.9. kapcsolat (e-mail): 
2.2.10.   típusa: 
2.2.10.1. bank 
2.2.10.2. szakosított hitelintézet 
2.2.10.3. takarékszövetkezet 
2.2.10.4. hitelszövetkezet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. A jogutód pénzügyi intézmények vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
 
3.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1. 
 
3.1.1. Tisztség megjelölése:  ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja 

egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke 
3.1.2. név:  
3.1.3. születési név:  
3.1.4. anyja neve:  
3.1.5. születési hely:  
3.1.6. születési idő:  
3.1.7. állampolgárság:  
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3.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.1.10.   személyi igazolvány száma: 
3.1.11.   útlevél száma: 
3.1.12.   egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
3.1.13.   egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
3.1.14.   első számú vezető: 
3.1.14.1. igen 
3.1.14.2. nem 
3.1.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
3.1.15.   tisztség alapja: 
3.1.15.1. megválasztás: 
3.1.15.1.1. első megválasztás 
3.1.15.1.2. újraválasztás 
3.1.15.2. kinevezés: 
3.1.15.2.1. első kinevezés 
3.1.15.2.2. újbóli kinevezés 
3.1.16.   munkavállaló: 
3.1.16.1. igen 
3.1.16.2. nem 
3.1.17.   cégjegyzési jog: 
3.1.17.1. nincs 
3.1.17.2. van: 
3.1.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
3.1.18. már engedélyezett vezető állású személy:   
3.1.18.1. igen (engedélyező határozat száma:…) 
3.1.18.2. nem  
3.1.19. első számú vezető e-mail címe: 

 
3.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. 
 
3.2.1. Tisztség megjelölése:  ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja 

egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke 
3.2.2. név:  
3.2.3. születési név:  
3.2.4. anyja neve:  
3.2.5. születési hely:  
3.2.6. születési idő:  
3.2.7. állampolgárság:  
3.2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 

3.2.10. személyi igazolvány száma: 
3.2.11. útlevél száma: 
3.2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
3.2.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

3.2.14. első számú vezető: 
3.2.14.1. igen 
3.2.14.2. nem 
3.2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

3.2.15. tisztség alapja: 
3.2.15.1. megválasztás: 
3.2.15.1.1. első megválasztás 
3.2.15.1.2. újraválasztás 
3.2.15.2. kinevezés: 
3.2.15.2.1. első kinevezés 
3.2.15.2.2. újbóli kinevezés 
3.2.16. munkavállaló: 
3.2.16.1. igen 
3.2.16.2. nem 
3.2.17. cégjegyzési jog: 
3.2.17.1. nincs 
3.2.17.2. van 
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3.2.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
3.2.18. már engedélyezett vezető állású személy: 
3.2.18.1. igen  
3.2.18.1.1. engedélyező határozat száma: 
3.2.18.2. nem 
3.2.19. első számú vezető e-mail címe: 
 

II. A jogutód pénzügyi intézmények tevékenységi köre: 
 
1. Jogutód pénzügyi intézmény 1. 
 
1.1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Hpt.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint  
 
1.1.1. Pénzügyi szolgáltatások 
1.1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
1.1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
1.1.1.3. pénzügyi lízing, 
1.1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
1.1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása, 
1.1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az 

ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
1.1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
1.1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy 

bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
1.1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
1.1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
1.1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,  
1.1.1.12. követelésvásárlási tevékenység. 

 
1.1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások  
1.1.2.1. pénzváltási tevékenység, 
1.1.2.2. fizetési rendszer működtetése, 
1.1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység, 
1.1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon, 
1.1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. 

 
1.1.3. Üzletági korlátozások megjelölése: 

 
1.2. Tevékenységi körök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerint  

 
1.2.1. Befektetési szolgáltatások 
1.2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
1.2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
1.2.1.3. sajátszámlás kereskedés, 
1.2.1.4. portfóliókezelés, 
1.2.1.5. befektetési tanácsadás, 
1.2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 

kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 
1.2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és 
1.2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése. 

 
1.2.2. Kiegészítő szolgáltatások 
1.2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, 
1.2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében 

ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, 
1.2.2.3. a befektetési hitel nyújtása, 
1.2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 
1.2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
1.2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
1.2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
1.2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési 

szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás. 
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1.3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése 
 
1.3.1. az 1.1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,  
1.3.2. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglalt feltételekkel biztosításközvetítői 

tevékenység, 
1.3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi 

meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, 
befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői 
tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység, 

1.3.4. aranykereskedelmi ügylet, 
1.3.5. részvénykönyvvezetés, 
1.3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás, 
1.3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének 

elősegítése érdekében végzett tevékenysége, 
1.3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel 

tagszervezési tevékenység, 
1.3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték 

hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység, 
1.3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység, 
1.3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés, 
1.3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése, 
1.3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. 

törvényben meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység, 
1.3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás. 

 
1.4. A jogutód pénzügyi intézmény 1. által végezni nem kívánt – de a jogelőd hitelintézet által végzett – tevékenységek 
megjelölése a Hpt. és a Bszt. terminológiája szerint 
 
2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. 
 
2.1. Tevékenységi körök a Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése szerint  
 
2.1.1. Pénzügyi szolgáltatások 
2.1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
2.1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
2.1.1.3. pénzügyi lízing, 
2.1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
2.1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása, 
2.1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az 

ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
2.1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
2.1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy 

bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
2.1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
2.1.1.10.   letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
2.1.1.11.   hitelreferencia szolgáltatás,  
2.1.1.12.   követelésvásárlási tevékenység. 
 
2.1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások  
2.1.2.1. pénzváltási tevékenység, 
2.1.2.2. fizetési rendszer működtetése, 
2.1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység, 
2.1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon, 
2.1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. 
 
2.1.3. Üzletági korlátozások megjelölése: 
 
2.2. Tevékenységi körök a Bszt. 5. §-a szerint  

 
2.2.1. Befektetési szolgáltatások 
2.2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
2.2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
2.2.1.3. sajátszámlás kereskedés, 
2.2.1.4. portfóliókezelés, 
2.2.1.5. befektetési tanácsadás, 
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2.2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 
kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 

2.2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és 
2.2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése. 

 
2.2.2. Kiegészítő szolgáltatások 
2.2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, 
2.2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében 

ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, 
2.2.2.3. a befektetési hitel nyújtása, 
2.2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 
2.2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
2.2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
2.2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
2.2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési 

szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás. 
 
2.3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése 
2.3.1. a 2.1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, 
2.3.2. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglalt feltételekkel biztosításközvetítői 

tevékenység, 
2.3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi 

meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, 
befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői 
tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység, 

2.3.4. aranykereskedelmi ügylet, 
2.3.5. részvénykönyvvezetés, 
2.3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás, 
2.3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének 

elősegítése érdekében végzett tevékenysége, 
2.3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel 

tagszervezési tevékenység, 
2.3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték 

hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység, 
2.3.10.   követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység, 
2.3.11.   pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés, 
2.3.12.   jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése, 
2.3.13.   az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben 

meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység, 
2.3.14.   a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás. 
 
2.4. A jogutód pénzügyi intézmény 2. által végezni nem kívánt – de a jogelőd hitelintézet által végzett – tevékenységek 
megjelölése a Hpt. és a Bszt. terminológiája szerint. 
 
 
III. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a 

jogutód pénzügyi intézmény 1. kiválását a jogelőd hitelintézetből. 
 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a jogelőd hitelintézet különválását az I. 2. 

pontban megjelölt jogutód pénzügyi intézményekké. 
 
3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a jogutód pénzügyi intézmények 

alapszabályának módosítását. 
 
4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze az MNB engedélyével még nem rendelkező 

személyek vezető állású személlyé történő megválasztását vagy kinevezését a jogutódoknál. 
 
5. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze a jogutód pénzügyi intézmények 

tevékenységi körének módosítását. 
 
6. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. a II. 1.4. pontban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását 

követően nem végzi. 
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7. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. a II. 2.4. pontban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását 
követően nem végzi. 

 
IV. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:  
 
2. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 
 
3. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló 

adatszolgáltatások teljesítésére felkészültek.  
 
4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

………………………………      ……………………………… 
    aláírás/cégszerű aláírás            aláírás/cégszerű aláírás 
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4. Hitelintézet alapszabálya módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet alapszabályának alábbi 
módosítását. 
 
Az alapszabály módosítása a Hpt. 23. §-a alapján 
 
1. cégnév, illetve székhely megváltozása: 
1.1. régi név: 
1.2. régi rövidített elnevezés: 
1.3. régi idegen nyelvű elnevezés:  
1.4. új név: 
1.5. új rövidített elnevezés: 
1.6. új idegen nyelvű elnevezés: 
1.7. régi székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.8. új székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 

 
2. tevékenységi kör módosítása: 
felvenni vagy leadni kívánt tevékenység megnevezése a Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése szerinti, valamint a 
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti terminológiával 
 
3. jegyzett tőke leszállítása: 
3.1. régi jegyzett tőke összege (Ft): 
3.2. új jegyzett tőke összege (Ft): 

 
4. részvényfajta megváltoztatása, új részvényfajta kibocsátása vagy a korábban kibocsátott részvények típusainak módosítása: 
4.1. részvényfajta megváltoztatása: 
4.2. új részvényfajta kibocsátása: 
4.3. korábban kibocsátott részvények típusainak módosítása: 

 
5. az igazgatóság jogkörének módosítása: 

 
6. átváltoztatható, átváltozó vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátása vagy azokra vonatkozó szabályok 

módosítása: 
 

7. a részvényre vonatkozó elővásárlási jog alapítása és megváltoztatása:  
 

8. szövetkezeti hitelintézetnél az egy tag számára kötelező, valamint lehetséges vagyoni hozzájárulás mértékének 
megváltoztatása: 

 
tárgykört érinti. 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. A kérelmező nyilatkozatai 
 
1.1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. Az alapszabály székhelyváltozás miatt történő módosítása esetén szükséges nyilatkozat 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet új székhelye megfelel a Hpt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
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3. Az alapszabály tevékenységi kör változása miatt történő módosítása esetén szükséges nyilatkozatok 
 
3.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel 

rendelkezik. 
 
3.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:  
 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

…………..………………………. 
       aláírás/cégszerű aláírás 
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5. Hitelintézet befolyásoló részesedése megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. Befolyásoló részesedésszerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek (a továbbiakban: kérelmező) azonosító 
adatai  

 
2. Befolyásoló részesedésszerzés engedélyezését kérő természetes személyek (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatai  
2.1. név:  
2.2. születési név:  
2.3. anyja neve:  
2.4. születési hely:  
2.5. születési idő:  
2.6. állampolgárság:  
2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.9. személyi igazolvány száma:  
2.10. útlevél száma:  
2.11. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

2.13. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés: 
2.13.1. tulajdoni rész (Ft) 
2.13.2. szavazati jog (százalék): 
2.13.3. fajtája: 
2.13.3.1. közvetlen 
2.13.3.2. közvetett 
2.13.3.2.1. köztes vállalkozás esetén: 
2.13.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
2.13.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, 
házszám, emelet, ajtó): 
2.13.3.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 

 

1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.5. cégjegyzékszám:  
1.6. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés: 
1.6.1. tulajdoni rész (Ft) 
1.6.2. szavazati jog (százalék): 
1.6.3. fajtája: 
1.6.3.1. közvetlen 
1.6.3.2. közvetett 
1.6.3.2.1. köztes vállalkozás esetén: 
1.6.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
1.6.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
1.6.3.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 

 

1.7. részesedés változása: 
1.7.1. megszerzés 
1.7.2. növelés 

 

1.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
1.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
1.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
1.11. befolyás fajtája: 
1.11.1. közvetlen 
1.11.2. közvetett 

 

1.12. közvetett szerzés esetén  
1.13. köztes vállalkozás neve: 
1.14. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, 

ajtó): 
1.15. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 
1.16. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
1.16.1. neve: 
1.16.2. telefonszáma: 
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2.14. részesedés változása: 
2.14.1. megszerzés 
2.14.2. növelés 

 

2.15. befolyás fajtája: 
2.15.1. közvetlen 
2.15.2. közvetett 

 

2.16. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
2.17. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
2.18. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
2.19. közvetett szerzés esetén  
2.20. köztes vállalkozás neve: 
2.21. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.22. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 
2.23. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
2.23.1. neve:  
2.23.2. telefonszáma: 
 
3. Befolyásoló részesedésszerzéssel érintett hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) adatai 
3.1. név:   
3.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 

 

 
4. Adásvétel esetén azon nem természetes személyek/természetes személyek azonosító adatai, amely(ek)től a részesedés 
megvásárlásra kerül  
4.1. név:   
4.2. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
4.3. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
4.4. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni rész (Ft):  
4.5. kérelem benyújtásának időpontjában a szavazati jog (százalék)  
4.6. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni részesedés mértéke (százalék):   
4.7. részesedés eladását követően megmaradó   tulajdoni rész (Ft):  
4.8. részesedés eladását követően megmaradó szavazati jog (százalék)  
 
 
 
II. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
engedélyezze a kérelmezők befolyásoló részesedésének megszerzését a hitelintézetben. 
 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a 
kérelmezők befolyásoló részesedésének növelését a hitelintézetben. 
 
3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 126. § (3) bekezdése alapján engedélyezze a hitelintézet tagja számára a tagi részesedéséhez vagy 
a szavazati joghoz kapcsolódó, annak arányát meghaladó előnyöket biztosító megállapodás megkötését. 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. A kérelmező nyilatkozatai  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. Befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyek további nyilatkozatai  
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy egyéb tulajdonosi 

érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a hitelintézet működését.  
 
2.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy nem áll csőd-, felszámolási 

vagy végelszámolási eljárás alatt. 
 
2.3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy vezető állású személyével 

szemben kizáró ok nem áll fenn. 
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2.4. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetben befolyásoló részesedést szerző nem természetes személynek az alábbi, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény szerinti kötelezettségei vannak: 

 
2.5. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 
 
3. Befolyásoló részesedést szerző természetes személyek további nyilatkozatai  
 
3.1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a hitelintézet működését. 
 
3.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.  
 
4. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézetben történő befolyásoló részesedésszerzés esetében 
szükséges nyilatkozatok  
 
4.1. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személyek 
nyilatkozatai  
 
4.1.1. Mint a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló nem természetes személy képviselője nyilatkozom, hogy a hitelintézettel 

szoros kapcsolatban álló nem természetes személy a hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete 
érdekében szükséges adatot, tényt és információt az MNB rendelkezésére bocsátja. 

 
4.2. Összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló természetes személyek 
nyilatkozatai  
 
4.2.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet összevont alapú, illetve kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, tényt és 

információt az MNB rendelkezésére bocsátok. 
 
4.2.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a hitelintézet részére átadott személyes adataimnak az összevont alapú, illetve a 

kiegészítő felügyelet Hpt. szerinti ellátása céljából történő kezeléséhez, illetve továbbításához. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 

    ……………………………. 
                aláírás/cégszerű aláírás 
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6. Hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, 
újraválasztásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező intézményt (a továbbiakban: hitelintézet vagy fióktelep) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A vezető állású személlyé jelölteket azonosító adatok 
 
2.1. A vezető állású személy jelölteket azonosító adatok 
 
2.1.1. Tisztség pontos megnevezése:  ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső 

tagja/igazgatóság belső tagja/igazgatóság belső tagja és 
egyben ügyvezető/felügyelőbizottság 
tagja/felügyelőbizottság elnöke/fióktelep 
vezető/fióktelep vezető-helyettes 

2.1.2. név:  
2.1.3. születési név:  
2.1.4. anyja neve:  
2.1.5. születési hely:  
2.1.6. születési idő:  
2.1.7. állampolgárság:  
2.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.1.10. személyi igazolvány száma:  
2.1.11. útlevél száma:  
2.1.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
2.1.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

2.1.14. első számú vezető: 
2.1.14.1. igen 
2.1.14.2. nem 
2.1.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

2.1.15. tisztség alapja: 
2.1.15.1. megválasztás: 
2.1.15.1.1. első megválasztás 
2.1.15.1.2. újraválasztás 
2.1.15.2. kinevezés: 
2.1.15.2.1. első kinevezés 
2.1.15.2.2. újbóli kinevezés 

 
 

2.1.16. munkavállaló: 
2.1.16.1. igen 
2.1.16.2. nem 

 

2.1.17. cégjegyzési jog: 
2.1.17.1. nincs 
2.1.17.2. van 
2.1.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

2.1.18. első számú vezető esetében  
2.1.18.1. e-mail cím (munkahelyi):  
2.1.18.2. telefon (munkahelyi):  
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze a hitelintézetnél vezető állású 
személy megválasztását, kinevezését, újraválasztását. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze a fióktelep vezető állású személyei 

kinevezését. 
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III. Nyilatkozat 
 
1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

 
2. Szövetkezeti hitelintézet kérelmező esetén további nyilatkozat 
 
2.1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. 

törvény 15. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a Takarékbank Zrt. igazgatósága 
2.1.1. előzetes hozzájárulásával rendelkezem, melynek igazolására dokumentumot csatolok. 
2.1.2. az előzetes hozzájárulásának kérése folyamatban van. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 …………………………………… 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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7. Hitelintézet működése megkezdésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai 
1.1. név:   
1.2. rövidített név:  
1.3. idegen nyelvű elnevezés:   
1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 

 

1.6. induló tőke:  
1.7. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):  
1.8. kapcsolat (telefonszám):  
1.9. kapcsolat (faxszám):  
1.10. kapcsolat (e-mail):  
1.11. típusa: 
1.11.1. bank 
1.11.2. szakosított hitelintézet 
1.11.3. takarékszövetkezet 
1.11.4. hitelszövetkezet 

 

 
2. A hitelintézet vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
 
2.1. Tisztség pontos megjelölése:  ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság külső tagja/igazgatóság belső tagja 

egyben ügyvezető/felügyelőbizottság tagja/felügyelőbizottság elnöke 
2.2. név:  
2.3. születési név:  
2.4. anyja neve:  
2.5. születési hely:  
2.6. születési idő:  
2.7. állampolgárság:  
2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.10.   személyi igazolvány száma:  
2.11.   útlevél száma:  
2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
2.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

2.14.   első számú vezető: 
2.14.1. igen 
2.14.2. nem 
2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

2.15.   tisztség alapja: 
2.15.1. megválasztás: 
2.15.1.1. első megválasztás 
2.15.1.2. újraválasztás 
2.15.2. kinevezés: 
2.15.2.1. első kinevezés 
2.15.2.2. újbóli kinevezés 

 

2.16.   munkavállaló: 
2.16.1. igen 
2.16.2. nem 

 

2.17.   cégjegyzési jog: 
2.17.1. nincs 
2.17.2. van 
2.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

 
II. A hitelintézet tevékenységi köre: 
 
1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 
3. § (1) és (2) bekezdése szerint  
 
1.1. Pénzügyi szolgáltatások 
1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
1.1.3. pénzügyi lízing, 
1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
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1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása, 
1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az 

ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy 

bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,  
1.1.12. követelésvásárlási tevékenység. 

    
1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások  
1.2.1. pénzváltási tevékenység, 
1.2.2. fizetési rendszer működtetése, 
1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység, 
1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon, 
1.2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. 
 
2. Tevékenységi körök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerint  
 
2.1. Befektetési szolgáltatások 
2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
2.1.3. sajátszámlás kereskedés, 
2.1.4. portfóliókezelés, 
2.1.5. befektetési tanácsadás, 
2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 

kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 
2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,  
2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése. 

 
2.2. Kiegészítő szolgáltatások 
2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, 
2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében 

ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, 
2.2.3. a befektetési hitel nyújtása, 
2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 
2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési 

szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás. 
 
3. Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése 
3.1. a II. 1. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, 
3.2. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglalt feltételekkel biztosítás-közvetítői 

tevékenység, 
3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, részvényesi 

meghatalmazotti (nominee) tevékenység, Bszt.-ben meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenység, 
befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői 
tevékenység és árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység, 

3.4. aranykereskedelmi ügylet, 
3.5. részvénykönyvvezetés, 
3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás, 
3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének 

elősegítése érdekében végzett tevékenysége, 
3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel 

tagszervezési tevékenység, 
3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték 

hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység, 
3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység, 
3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés, 
3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése, 
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3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben 
meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység, 

3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás. 
 

III. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze az 1. 
pontban megjelölt hitelintézet működését. 
 
IV. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy az induló tőke összegének teljes vagy részleges felhasználása az alapítás, illetve a működés megkezdése 

érdekében történt, mellyel kapcsolatban igazolást mellékelek. 
 
2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 
 
3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 

teljesítésére felkészült, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.   
 
4. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozni kíván, mellyel 

kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.  
 
5. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozni kíván, 

melynek elfogadásával kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 
 
6. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni 

kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.  
 
7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

…………………………………… 
       aláírás/cégszerű aláírás 
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8. Hitelintézet tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmet benyújtó hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet tevékenységi körének módosítását az 
alábbiak szerint: 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

 
2. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel 

rendelkezik. 
 
2.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:  
 
2.3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon 

alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.  
 
3. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok 
 
3.1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a megszüntetésre kerülő tevékenységéből (pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatásból) származó kötelezettsége nincs. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
      
    ……………………………… 
          aláírás/cégszerű aláírás 
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9. Hitelintézet általi kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás 
meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység (zálogkölcsönzés) 
keretében történő – igénybevételének, valamint a zálogközvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának 

engedélyezése iránt kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A kiemelt közvetítőt azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.5. zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.6. képviseletre jogosultak  
2.6.1. neve: 
2.6.2. beosztása: 
2.7. telefonszáma: 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a kiemelt közvetítő 
igénybevételét a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás körébe 
tartozó kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön nyújtása közvetítése céljából. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a hitelintézet és a 

kiemelt közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását. 
 
2.1. A zálogfiókok változása miatti szerződésmódosítás 
2.1.1. új zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.1.2. megszűnő zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.1.3. a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés alapján az összes zálogfiók 

címének felsorolása: 
 
2.2. A hitelintézet által rendelkezésre bocsátható hitelkeret összegének változása miatti módosítás 
2.2.1. eddigi korlát a szavatoló tőke százalék-ában meghatározva: 
2.2.2. engedélyezni kért korlát a szavatoló tőke százalék-ában meghatározva: 
 
2.3. Egyéb változások miatti szerződésmódosítás 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy ellenőriztem, hogy a kiemelt közvetítő a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik, így többek között  
1.1. a becsüsök becsüsi végzettségüket bizonyítvánnyal igazolták, melyek alapján a becsüsök alkalmasak a megbízási 

szerződésben feltüntetett tevékenység ellátására, 
1.2. ellenőriztem a becsüsök 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, mely alapján megállapítottam, hogy a 

becsüsök büntetlen előéletűek, 
1.3. ellenőriztem a telephely használati jogosultságának tulajdoni lappal, vagy bérleti szerződéssel való igazolását. 
 
2. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő nemesfém kereskedelmi tevékenységet is végez, mellyel kapcsolatban a 

Nemesfémhitelesítő Igazgatóság nyilvántartásba vételi eljárásáról szóló értesítéssel rendelkezik. 
 
3. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő ékszer-kiskereskedelemmel foglalkozik, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő 

Igazgatóság által kiadott működései engedéllyel rendelkezik.  
 
4. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő vagyonbiztosítással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a hitelintézet. 
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5. Nyilatkozom, hogy a záloghitel további fedezeteként az alábbi biztosítékok állnak rendelkezésre:  
 
6. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő jogi helyzetének vizsgálata érdekében ellenőriztem a kiemelt közvetítő 
6.1. harminc napnál nem régebbi cégkivonatát és azt megfelelőnek ítéltem, 
6.2. társasági szerződését és azt megfelelőnek ítéltem. 
 
7. Nyilatkozom, hogy a fedezet biztosítása érdekében jelzálog- vagy kezességi szerződés megkötésre került, és a fedezet 

mértékét a hitelintézet megfelelőnek ítéli. 
 
8. Nyilatkozom, hogy a zálogfiók működtetését az alábbi személyek végzik, mely személyek közt a feladatok megosztásának 

szabályozása megtörtént: 
 
8.1. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő saját pénzeszközei és a hitelintézet által a kiemelt közvetítő részére a zálogkölcsön-

nyújtási tevékenység végzéséhez rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elkülönített nyilvántartása és kezelése 
megfelelően biztosított. 

 
8.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

szabályzatát a kiemelt közvetítő rendelkezésére bocsátotta. 
 
9. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

  ……………………………. 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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10. Hitelintézet által kiemelt közvetítő – pénzváltási tevékenység keretében történő – igénybevételének, valamint a 
pénzváltási tevékenységet végző kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése iránti 

kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A kiemelt közvetítőt azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.5. képviseletre jogosultak  
2.5.1. neve: 
2.5.2. beosztása: 
2.6. telefonszáma: 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 75. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a 
hitelintézet számára a kiemelt közvetítő igénybevételét pénzváltás közvetítésére. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 75. §-a alapján engedélyezze a hitelintézet és a kiemelt 

közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását. 
 
2.1. Telephely változása miatti szerződésmódosítás 
 
2.1.1. új telephely címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.1.2. megszűnő telephely címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.1.3. a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés alapján az összes telephely 

címének felsorolása (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
 
2.2. Óvadék összegének változása miatti szerződésmódosítás 
 
2.3. Egyéb változások miatti szerződésmódosítás 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő megfelel a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) 

és (3) bekezdésében, valamint 10-14. §-ában foglalt személyi és tárgyi feltételeknek. 
 
2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
    
   ……………………………. 
       aláírás/cégszerű aláírás 
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11. Hitelintézet által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen és pénzváltáson kívüli pénzügyi szolgáltatás keretében 
történő – igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának, a hitelintézet által többes 

kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának 
engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A közvetítőt azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.5. képviseletre jogosultak  
2.5.1. neve: 
2.5.2. beosztása: 
2.6. telefonszám: 
 
II. Pénzügyi szolgáltatások felsorolása, melyeket a hitelintézet a közvetítő igénybevételével kívánja végezni  
 
1. Pénzügyi szolgáltatások 
 
1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
1.3. pénzügyi lízing, 
1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
1.5. elektronikus pénz kibocsátása, 
1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az 

ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy 

bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
1.10.   letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
1.11.   hitelreferencia szolgáltatás,  
1.12.   követelésvásárlási tevékenység. 
    
2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 
 
2.1. fizetési rendszer működtetése, 
2.2. pénzfeldolgozási tevékenység, 
2.3. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon, 
2.4. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. 
 
III. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a 
közvetítő kiemelt közvetítőként történő igénybevételét. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a közvetítő többes 

kiemelt közvetítőként történő igénybevételét. 
 
3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a hitelintézet és a – 

kiemelt közvetítőként igénybe vett – közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását. 
 
4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a hitelintézet és a – 

többes kiemelt közvetítőként igénybe vett – közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását. 
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5. Szerződésmódosítás tárgya  
 
IV. Nyilatkozatok  
 
1. A kérelmező nyilatkozatai 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. A közvetítő igénybevételének engedélyezésekor szükséges további nyilatkozatok 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges módon és mértékig a személyi és tárgyi 

feltételekkel. 
 
2.2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a pénzmosási szabályzatát a közvetítő rendelkezésére bocsátotta és saját tevékenységére 

vonatkozó szabályokkal kiegészítve használja azt. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
     
 ………………………………… 
         aláírás/cégszerű aláírás 
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12. Hitelintézet képviseletének, fióktelepének, leányvállalatának (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, egyéb vállalkozás) 
harmadik országban történő létesítésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai 
1.1. név:   
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartók  

 

1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 

 

 
2. A létesítendő képviseletet, fióktelepet, illetve leányvállalatot (a továbbiakban: vállalkozás) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. típus:  
2.2.1. bankképviselet 
2.2.2. fióktelep 
2.2.3. leányvállalat 

 

2.3. rövidített név:  
2.4. idegen nyelvű elnevezés:   
2.5. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.6. kapcsolat (telefonszám):  
2.7. kapcsolat (faxszám):  
2.8. kapcsolat (e-mail):  
2.9. végezni kívánt tevékenység részletes megjelölése:  
2.10.   működés tervezett időtartama:  
2.11.   alkalmazni kívánt érdemi ügyintézők száma:  
2.12.   megnyitás időpontja:  
2.13.   alapítás időpontja:  
  
3. A vállalkozás vezetésével megbízott személyt azonosító adatok 
3.1. név:  
3.2. születési név:  
3.3. anyja neve:  
3.4. születési hely:  
3.5. születési idő:  
3.6. állampolgárság:  
3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés i) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet számára a vállalkozás harmadik országban 
történő létesítését. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 

  ……………………………… 
         aláírás/cégszerű aláírás 
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13. Hitelintézet által devizakülföldinek minősülő vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének 
engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai  
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó 

 

1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A megszerezni kívánt részesedés adatai 
2.1.  befolyásoló részesedés fajtája: 
2.1.1. közvetlen 
2.1.2. közvetett 

2.2. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
2.3. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
2.4. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
2.5. köztes vállalkozás neve: 
2.6. köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 

 

 
3. Befolyásoló részesedés megszerzésével érintett devizakülföldinek minősülő vállalkozás (a továbbiakban: társaság) adatai 
3.1. név:  
3.2. rövid név: 
3.3. idegen nyelvű elnevezés: 

 

3.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):   
3.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3.6. tevékenységi kör: 

 

 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés j) pontja alapján engedélyezze a hitelintézet befolyásoló részesedésszerzését  
a társaságban. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 

   …………………………….. 
                aláírás/cégszerű aláírás 
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14. Hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe betétállománya és pénzeszköz visszafizetésére irányuló 
szerződésállománya átruházásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmező intézményeket azonosító adatok 

1.1. Átadó hitelintézetet vagy fióktelepet (a továbbiakban: Átadó) azonosító adatok 
1.1.1. név:  
1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
1.1.4.1. neve: 
1.1.4.2. telefonszáma: 

1.2. Átvevő hitelintézetet vagy fióktelepet (a továbbiakban: Átvevő) azonosító adatok 
1.2.1. név:  
1.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.2.3. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.2.3.1. neve: 
1.2.3.2. telefonszáma: 

2. Az átadásra kerülő állományra vonatkozó adatok 
2.1. az Átadó és az Átvevő kötött létrejött megállapodás megkötésének időpontja: 
2.2. az átadás-átvétel határnapja: 
2.3. az állomány-átruházás ellenértéke: 
2.4. az átadásra kerülő állományhoz kapcsolódó eszközök, fedezetek megjelölése: 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés k) pontja alapján, a Hpt. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően 
engedélyezze az Átadó betétállományának és pénzeszköz visszafizetésére irányuló szerződésállományának Átvevőre 
történő átruházását. 

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés f) pontja alapján, a Hpt. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően engedélyezze az 
Átadó betétállományának és pénzeszköz visszafizetésére irányuló szerződésállományának az Átvevőre történő átruházását. 

III. Nyilatkozat  

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

IV. Mellékletek 
 

V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
.......……………………………  …………………………………….. 
aláírás/cégszerű aláírás   aláírás/cégszerű aláírás  

Átadó Átvevő 
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15. Hitelintézet működése megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. felügyeleti engedély száma: 
5. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
5.1. neve: 
5.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kijelentem, hogy a hitelintézet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés l) pontja, 32. § (2) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján a tevékenységi engedélyét 
vissza kívánja adni, egyben kéri a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB) az engedély visszavonására. 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége 

nincs, melynek igazolására további dokumentumokat csatolok.  
 
2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a Hpt. 7. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységekből származó kötelezettsége nincs, 

melynek igazolására további dokumentumokat csatolok. 
 
3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
   ………………………………  
         aláírás/cégszerű aláírás 
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16. Hitelintézet jogszabály alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatának, valamint a szabályzat 
módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  

 

1.4.1. neve:  
1.4.2. telefonszáma: 

 

 
II. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés m) pontja alapján a hitelintézet külön jogszabály alapján készített 
hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatát engedélyezze. 
 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (1) bekezdés m) pontja alapján a hitelintézet külön jogszabály alapján készített 
hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatának módosítását engedélyezze. 
 
III. Módosítás tárgya 
 
IV. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
           

  ……………………………. 
    aláírás/cégszerű aláírás 
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17. Önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alap létesítő okirata, valamint a létesítő okirat módosításának 
jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező betétbiztosítási alapot vagy intézményvédelmi alapot (a továbbiakban: kérelmező) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
1. Kérem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) jóváhagyását – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. 
évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 245. § (3) bekezdése alapján – a kérelmező létesítő okirata elfogadásához. 
 
2. Kérem az MNB jóváhagyását – a Hpt. 245. § (3) bekezdése alapján – a kérelmező létesítő okiratának alábbiak szerinti 
módosításhoz. 
 
2.1. A módosítás tárgya 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

  ……………………………. 
     aláírás/cégszerű aláírás 
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18. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó azonosító adatai 
1.1. név:   
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 

 

1.3.1. neve: 
1.3.2. telefonszáma: 

 

 
2. A harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) adatai 
2.1. név:   
2.2. rövidített név:   
2.3. idegen nyelvű elnevezés:  
2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
2.6. székhely szerinti felügyeleti hatóság engedélyének száma:  
  
3. Az alapítandó fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok 
3.1. név:   
3.2. rövidített név:  
3.3. idegen nyelvű elnevezés:   
3.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.5. működési terület:  
3.6. dotációs tőke:  
 
4. Az alapítandó fióktelep vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
 
4.1. Tisztség megjelölése:  fióktelep vezető/fióktelep vezető-helyettes 
4.2. név:  
4.3. születési név:  
4.4. anyja neve:  
4.5. születési hely:  
4.6. születési idő:  
4.7. állampolgárság:  
4.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
4.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
4.10. személyi igazolvány száma:  
4.11. útlevél száma:  
4.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
4.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

4.14. első számú vezető: 
4.14.1. igen 
4.14.2. nem 
4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

4.15. cégjegyzési jog: 
4.15.1. nincs 
4.15.2. van 
4.15.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedélyezze a fióktelep alapítását. 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a Hpt. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kézbesítési megbízottam az 

alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi bankképviselet:  
 
2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.  
 
3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért. 
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4. Nyilatkozom, hogy a fióktelep irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik. 
 
5. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek az alábbi mérlegen kívüli kötelezettségei vannak: 
 
6. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

……………….……………………….. 
   alapító aláírása/cégszerű aláírása 
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19. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmet benyújtó fióktelep (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatai 
1. név:  
2. rövidített név: 
3. idegen nyelvű elnevezés:  
4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
6. dotációs tőke: 
7. kapcsolat (telefonszám): 
8. kapcsolat (faxszám): 
9. kapcsolat (e-mail): 
10.   jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  

10.1. neve: 
10.2. telefonszáma: 

2. A fióktelep vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  

2.1. Tisztség megjelölése:  
fióktelep vezetésére kinevezett személy/fióktelep vezetésére kinevezett személy 
helyettese 

2.2. név:  
2.3. születési név:  
2.4. anyja neve:  
2.5. születési hely:  
2.6. születési idő:  
2.7. állampolgárság:  
2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.10. személyi igazolvány száma:  
2.11. útlevél száma:  
2.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
2.13. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

2.14. első számú vezető: 
2.14.1. igen 
2.14.2. nem 
2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

2.15. cégjegyzési jog: 
2.15.1. nincs 
2.15.2. van 
2.15.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 

 
II. A fióktelep tevékenységi köre: 

1. Tevékenységi körök a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 
3. § (1) és (2) bekezdése szerint  

1.1. Pénzügyi szolgáltatások 
1.1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
1.1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
1.1.3. pénzügyi lízing, 
1.1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
1.1.5. elektronikus pénz kibocsátása, 
1.1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az 

ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
1.1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
1.1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy 

bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
1.1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
1.1.10. letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
1.1.11. hitelreferencia szolgáltatás,  
1.1.12. követelésvásárlási tevékenység. 

1.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások  
1.2.1. pénzváltási tevékenység, 
1.2.2. fizetési rendszer működtetése, 
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1.2.3. pénzfeldolgozási tevékenység, 
1.2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon. 

1.3. Üzletági korlátozások megjelölése: 

2. Tevékenységi körök a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerint  

2.1. Befektetési szolgáltatások 
2.1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
2.1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
2.1.3. sajátszámlás kereskedés, 
2.1.4. portfóliókezelés, 
2.1.5. befektetési tanácsadás, 
2.1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 

kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 
2.1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,  
2.1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése. 

2.2. Kiegészítő szolgáltatások 
2.2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, 
2.2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében 

ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, 
2.2.3. a befektetési hitel nyújtása, 
2.2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 
2.2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
2.2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
2.2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
2.2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési 

szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás. 

3.   Egyéb, a Hpt. 7. § (3) bekezdése alapján végezhető tevékenységek megjelölése 
3.1. a II. 1.2. pontban megjelölt kiegészítő pénzügyi szolgáltatások,  
3.2. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglalt biztosításközvetítői tevékenység, 
3.3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott értékpapír-kölcsönzés, részvényesi meghatalmazotti 

(nominee) tevékenység, a Bszt.-ben meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási 
tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, valamint a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység és árutőzsdei 
szolgáltató által végezhető tevékenység, 

3.4. aranykereskedelmi ügylet, 
3.5. részvénykönyvvezetés, 
3.6. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatás, 
3.7. a hallgatói hitelrendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének 

elősegítése érdekében végzett tevékenység, 
3.8. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A. §-ában foglalt feltételekkel 

tagszervezési tevékenység, 
3.9. a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, elhárítása érdekében fedezet, valamint biztosíték 

hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység, 
3.10. követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló tevékenység, 
3.11. pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információértékesítés, 
3.12. jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése, 
3.13. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényben 

meghatározott úthasználati jogosultság megszerzésével összefüggő tevékenység,  
3.14. a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontján kívüli pénzletét kezeléshez kapcsolódó szolgáltatás. 
 
III. Kérelem  

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a fióktelep 
működésének megkezdését. 
 
IV. Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy az induló tőke összegének teljes vagy részleges felhasználása az alapítás, illetve a működés megkezdése 
érdekében történt, mellyel kapcsolatban igazolást mellékelek. 

2. Nyilatkozom, hogy a fióktelep tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni.  

3. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére 
felkészült.  
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4. Nyilatkozom, hogy a fióktelep valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozni kíván, mellyel 
kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.  

5. Nyilatkozom, hogy a fióktelep valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozni kíván, melynek 
elfogadásával kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 

6. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, 
mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 

7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 

   …………………………… 
     aláírás/cégszerű aláírás  
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20. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmet benyújtó fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 

 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés c) pontja alapján engedélyezze a fióktelep tevékenységi körének módosítását az alábbiak 
szerint: 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a fióktelep az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel 

rendelkezik. 
 
2. Nyilatkozom, hogy a fióktelep az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 
 
3. Nyilatkozom, hogy a fióktelep az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon 

alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.  
 
4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
      
 
    .…………………………..   
      aláírás/cégszerű aláírás 
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21. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe által kiemelt közvetítő, többes kiemelt közvetítő igénybevételének, 
valamint a kiemelt közvetítővel, többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának engedélyezése 

iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A közvetítőt azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.5. képviseletre jogosultak  
2.5.1. neve: 
2.5.2. beosztása: 
2.6. kapcsolat (telefonszám): 
2.7. kapcsolat (faxszám): 
 
II. Pénzügyi szolgáltatások felsorolása, melyeket a fióktelep a közvetítő igénybevételével kíván végezni  
 
1. Pénzügyi szolgáltatások 
 
1.1. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
1.2. hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
1.3. pénzügyi lízing, 
1.4. pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
1.5. elektronikus pénz kibocsátása, 
1.6. olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az 

ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
1.7. kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
1.8. valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy 

bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
1.9. pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
1.10.   letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
1.11.   hitelreferencia szolgáltatás,  
1.12.   követelésvásárlási tevékenység. 
    
2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 
 
2.1. pénzváltási tevékenység, 
2.2. fizetési rendszer működtetése, 
2.3. pénzfeldolgozási tevékenység, 
2.4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon, 
2.5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. 
 
III. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a közvetítő 
kiemelt közvetítőként történő igénybevételét. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a közvetítő többes kiemelt 

közvetítőként történő igénybevételét. 
 
3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a fióktelep és a – kiemelt 

közvetítőként igénybe vett – közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását. 
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4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 14. § (2) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a fióktelep számára a fióktelep és a – többes 
kiemelt közvetítőként igénybe vett – közvetítő közötti megbízási szerződés alábbi módosítását. 

 
5. Szerződésmódosítás tárgya 
 
IV. Nyilatkozatok  
 
1. A kérelmező nyilatkozatai 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. A közvetítő igénybevételének engedélyezésekor szükséges további nyilatkozatok 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges módon és mértékig a személyi és tárgyi 

feltételekkel. 
 
2.2. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a pénzmosási szabályzatát a közvetítő rendelkezésére bocsátotta és saját tevékenységére 

vonatkozó szabályokkal kiegészítve használja azt. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

   ..…………………………… 
     aláírás/cégszerű aláírás 
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22. Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe működése megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó azonosító adatai 
1.1. név:   
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  

 

1.3.1. neve: 
1.3.2. telefonszáma: 

 

 
2. Az fióktelepet (a továbbiakban: fióktelep) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.3. felügyeleti engedély száma: 
2.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
2.4.1. neve: 
2.4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB), hogy a fióktelep működésének megszüntetését a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés g) pontja alapján engedélyezze. 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a fióktelepnek pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége 

nincs, melynek igazolására további dokumentumokat csatolok.  
 
2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
    ..………………………….   
     aláírás/cégszerű aláírás 
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23. Hitelintézetben fennálló befolyásoló részesedésszerzés húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték alá 
csökkentésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos bejelentés és nyilvántartásba vétel iránti kérelem 

formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. Nem természetes személy tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) azonosító adatai 
1.1. név: 
1.2. rövidített név: 
1.3. székhely: 
1.4. adószám: 
1.5. cégjegyzékszám: 
1.6. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
1.7. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
1.7.1. neve: 
1.7.2. telefonszáma: 
 
2. Természetes személy tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) azonosító adatai  
2.1. név: 
2.2. születési név: 
2.3. anyja neve: 
2.4. születési hely: 
2.5. születési idő: 
2.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
2.8.1. neve: 
2.8.2. telefonszáma: 
 
3. Az érintett hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
3.1. név:  
3.2. székhely: 
3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
3.4.1. neve: 
3.4.2. telefonszáma: 
 
II. A tulajdonos által a hitelintézetben birtokolt befolyásoló részesedéssel kapcsolatos adatok a jelenleg bejelenteni kívánt 
változást megelőző állapot szerint: 
1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2. tulajdoni rész (Ft): 
3. szavazati jog (százalék): 
4. értékpapír mennyiség (db) 
5. a befolyás fajtája  
5.1. közvetlen 
5.2. közvetett 
5.2.1. közvetett befolyás esetén  
5.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
5.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék) 
 
III. Bejelentés 
 
1. Befolyásoló részesedés teljes egészében való megszüntetésének előzetes bejelentése 
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 128. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére, hogy a hitelintézetben fennálló, a II. pontban 
részletezett befolyásoló részesedésemet teljes egészében meg kívánom szüntetni. 
 
2. Befolyásoló részesedés módosításának (csökkenés) előzetes bejelentése (húsz, harminchárom vagy ötven százalékos 
határérték alá csökkenés) 
 
A Hpt. 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy a hitelintézetben fennálló, a jelen 
formanyomtatvány II. pontjában részletezett befolyásoló részesedésemet úgy kívánom módosítani, hogy az a húsz, 
harminchárom vagy ötven százalékos határérték alá csökken. 
 



14348 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

	  

	  
	  

2.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.2. tulajdoni rész (Ft): 
2.3. szavazati jog (százalék): 
2.4. értékpapír mennyiség (db) 
2.5. a befolyás fajtája  
2.5.1. közvetlen 
2.5.2. közvetett 
2.5.2.1. közvetett befolyás esetén  
2.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
2.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
2.5.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék) 
 
3. Befolyásoló részesedéssel rendelkező személynél új vezető tisztségviselő választása 
 
A Hpt. 128. § (2) bekezdés alapján bejelentem az MNB részére, hogy a tulajdonos új vezető tisztségviselőt választott. 
3.1. új vezető tisztségviselő  
3.1.1. neve: 
3.1.2. beosztása: 
 
4. Befolyásoló részesedés megszerzésének bejelentése a szerződéskötést követően 
 
A Hpt. 134. § (1) bekezdés a) pontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy az érintett hitelintézetben befolyásoló részesedést 
szereztem. 
 
4.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
4.2. tulajdoni rész (Ft): 
4.3. szavazati jog (százalék): 
4.4. értékpapír mennyiség (db) 
4.5. a befolyás fajtája  
4.5.1. közvetlen 
4.5.2. közvetett 
4.5.2.1. közvetett befolyás esetén  
4.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
4.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
4.5.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék) 
 
5. Befolyásoló részesedés módosításának (növelés) bejelentése a szerződéskötést követően (húsz, harminchárom vagy ötven 
százalékos határérték elérése) 
 
A Hpt. 134. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy az érintett hitelintézetben a jelen 
formanyomtatvány II. pontjában részletezett  befolyásoló részesedésem mértékét úgy módosítottam, hogy az eléri a húsz, 
harminchárom vagy ötven százalékos határértéket. 
 
5.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
5.2. tulajdoni rész (Ft): 
5.3. szavazati jog (százalék): 
5.4. értékpapír mennyiség (db) 
5.5. a befolyás fajtája  
5.5.1. közvetlen 
5.5.2. közvetett 
5.5.2.1. közvetett befolyás esetén  
5.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
5.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
5.5.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék) 
 
6. Befolyásoló részesedés módosításának (csökkentés) bejelentése a szerződéskötést követően (húsz, harminchárom vagy ötven 
százalékos határérték elérése) 
 
A Hpt. 134. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy az érintett hitelintézetben a jelen 
formanyomtatvány II. pontjában részletezett a befolyásoló részesedésem mértékét úgy módosítottam, hogy az már nem éri el a 
húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határértéket. 
 
6.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
6.2. tulajdoni rész (Ft): 
6.3. szavazati jog (százalék): 
6.4. értékpapír mennyiség (db) 
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6.5. a befolyás fajtája  
6.5.1. közvetlen 
6.5.2. közvetett 
6.5.2.1. közvetett befolyás esetén  
6.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
6.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
6.5.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék) 
 
7. Tulajdonjoghoz, szavazati joghoz kapcsolódó, jelentős előnyöket biztosító megállapodás kötése 
 
A Hpt. 134. § (1) bekezdés c) pontja alapján bejelentem az MNB részére a tulajdonjoghoz vagy a szavazati joghoz kapcsolódó, 
jelentős előnyöket biztosító megállapodást megkötését. 
 
8. Tulajdonjoghoz, szavazati joghoz kapcsolódó, jelentős előnyöket biztosító megállapodás módosítása 
 
A Hpt. 134. § (1) bekezdés c) pontja alapján bejelentem az MNB részére a tulajdonjoghoz vagy a szavazati joghoz kapcsolódó, 
jelentős előnyöket biztosító megállapodás módosítását. 
 
9. A hitelintézet tudomásszerzése meghatározott arányú részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, módosulásáról 
 
9.1. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom az MNB-t a hitelintézet tulajdonosának a Hpt. 126-128. §-ában 
meghatározott arányú részesedésszerzéséről. 

9.1.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
9.1.2. tulajdoni rész (Ft): 
9.1.3. szavazati jog (százalék): 
9.1.4. értékpapír mennyiség (db) 
9.1.5. a befolyás fajtája  
9.3.5.1. közvetlen 
9.3.5.2. közvetett 
9.1.5.2.1. közvetett befolyás esetén  
9.1.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
9.1.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
9.1.5.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék) 

9.2. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom az MNB-t a hitelintézet tulajdonosának a jelen formanyomtatvány II. 
pontjában részletezett, a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedésének elidegenítéséről.  

9.3. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom az MNB-t a hitelintézet tulajdonosának a jelen formanyomtatvány II. 
pontjában részletezett, a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott arányú részesedésének módosulásáról.  

9.3.1. tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
9.3.2. tulajdoni rész (Ft): 
9.3.3. szavazati jog (százalék): 
9.3.4. értékpapír mennyiség (db) 
9.3.5. a befolyás fajtája  
9.3.5.1. közvetlen 
9.3.5.2. közvetett 
9.3.5.2.1. közvetett befolyás esetén  
9.3.5.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
9.3.5.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
9.3.5.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék) 

IV. Kérelem 

Kérem, hogy az MNB a Hpt. 200. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 204. § (2) bekezdés a) pontja alapján vegye nyilvántartásba a 
III. pont szerinti változásokat. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 

   .…………………………… 
               aláírás/cégszerű aláírás 
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24. Hitelintézet bankképviseletének áthelyezésével, megszűnésével, a képviseletet ellátó személyének változásával 
kapcsolatos bejelentés és nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő bankképviseletet (a továbbiakban: bankképviselet) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely: 
3. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 46. § (2) bekezdése 
alapján bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a bankképviselet  
1. áthelyezését  
1.1. a bankképviselet új székhelye: 
2. megszüntetését 
2.1. a bankképviselet megszüntetésének napja: 
3. a képviseletet ellátó személy megváltozását 
3.1. a nyilvántartásból töröltetni kívánt tisztségviselő neve: 
3.2. az új vezető személy neve: 
3.3. az új vezető személy tisztsége betöltésének kezdő időpontja: 
 
III. Kérelem 
 
Kérem, hogy az MNB a Hpt. 201. §-a alapján vegye nyilvántartásba a bankképviselettel kapcsolatos, II. pont szerinti változásokat. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
    ….…………………………  
        aláírás/cégszerű aláírás 
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25. Bankszünnap tartásával kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely: 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
1. A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 286. § (1) bekezdése alapján  
 
1.1. a könyvelésre (könyvelési szünnap),  
1.2. a pénztári szolgálatra (pénztári szünnap), 
1.3. a könyvelésre és a pénztári szolgálatra (könyvelési és pénztári szünnap) 

 
kiterjedő bankszünnap tartását. 
 
2. Bankszünnap időpontja: 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
    ……………………………  
      aláírás/cégszerű aláírás 
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26. Hitelintézet jegyzett tőkéjének felemelésére vonatkozó bejelentés és nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely: 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
3.1. neve: 
3.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 167. § (2) bekezdés a) pontja alapján, hogy jegyzett tőkéjét az alábbi 
összegre növelte:  
 
III. Kérelem 
 
Kérem, hogy az MNB a Hpt. 200. § (2) bekezdés d) pontja alapján vegye nyilvántartásba a II. pont szerinti változásokat. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
      …………………………  
       aláírás/cégszerű aláírás 
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27. Kiszervezésre vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
1.3.1. neve: 
1.3.2. telefonszáma: 
 
2. A kiszervezést végző társaság (a továbbiakban: társaság) azonosító adatai  
2.1. név: 
2.2. rövidített név: 
2.3. székhely: 
2.4. adószám: 
2.5. cégjegyzékszám: 
2.6. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.7. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
2.7.1. neve: 
2.7.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 68. § (3) bekezdése alapján, hogy a társasággal a III. pontban foglalt tartalommal kiszervezés tárgyában 
szerződést kötött.  
 
III. A kiszervezés adatai 
 
1. a kiszervezés tárgya: 
2. a kiszervezés kezdő időpontja: 
3. a kiszervezés vége: 
3.1. dátum: 
3.2. a szerződés határozatlan idejű 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
    …………………………… 
       aláírás/cégszerű aláírás 
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28. Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet szoros kapcsolat létrejöttével, megszűnésével, módosulásával 
kapcsolatos bejelentésének formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A szoros kapcsolat alá tartozó társaság (a továbbiakban: társaság) adatai 
2.1. név:  
2.2. székhely: 
2.3. típus: 
2.3.1. hitelintézet 
2.3.2. pénzügyi vállalkozás 
2.3.3. befektetési vállalkozás 
2.3.4. befektetési alapkezelő 
2.3.5. járulékos vállalkozás 
2.3.6. egyéb vállalkozás 
2.4. tevékenységi kör részletezése: 
2.5. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó  
2.5.1. neve: 
2.5.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 172. § (11) bekezdése alapján a társasággal fennálló szoros kapcsolat  
1. létrejöttét 
2. megszűnését  
2.1. megszűnés oka 
3. módosulását 
3.1. módosulás oka 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
    ……………………………  
       aláírás/cégszerű aláírás 
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29. Hitelintézet pénzváltási tevékenységhez kapcsolódó bejelentésének formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1.5. név:  
1.6. székhely: 
1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.8. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó  
1.4.3. neve: 
1.4.4. telefonszáma: 
 
2. A kiemelt közvetítőt azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. székhely: 
2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
A hitelintézet bejelenti a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 14. § (1) bekezdés h) pontja és a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a alapján  
 
1. Pénzváltási tevékenység 30 napon túli szünetelésének bejelentése 
1.1. Szünetelés időtartama: (év, hónap, nap) - (év, hónap, nap) 

 
2. Pénzváltási tevékenység szünetelés hosszabbításának bejelentése 
2.1. Korábban bejelentett szünetelés: (év, hónap, nap) - (év, hónap, nap) 
2.2. Meghosszabbított szünetelés időtartama: (év, hónap, nap) - (év, hónap, nap) 

 
3. Pénzváltási tevékenység szünetelés utáni újranyitás bejelentése 
3.1. Szünetelés megszüntetésének (újranyitás) napja: 

 
4. Hitelintézet saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelyének bejelentése, saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephely 

megszűnésének bejelentése 
4.1. Hitelintézet saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelyének címe (postai irányítószám, település, közterület neve, 

közterület jellege, házszám, emelet, ajtó) 
4.2. Pénzváltási tevékenység végzésének kezdő időpontja: 
4.3. Pénzváltási tevékenység befejezésének időpontja: 

 
5. Rendkívüli esemény bejelentése (pénzváltási tevékenység) 

 
6. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése 
6.1. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének időpontja: 

 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Pénzváltási tevékenység 30 napon túli szünetelésének bejelentése 
 
1.1. Tudomásul veszem, hogy az MNB az engedélyt visszavonja, ha a kiemelt közvetítő tizenkét hónapon keresztül nem folytat 

pénzváltási tevékenységet. 
 
1.2. Tudomásul veszem, miszerint a fentiekben megjelölt időtartam alatt a kiemelt közvetítő pénzváltási tevékenységet nem 

végezhet, valamint a tevékenység megkezdésére vonatkozóan az MNB előtt ismételt bejelentést kell tennie a 
hitelintézetnek. 

 
2. Pénzváltási tevékenység szünetelés hosszabbításának bejelentése 
 
2.1. Tudomásul veszem, hogy az MNB az engedélyt visszavonja, ha a kiemelt közvetítő tizenkét hónapon keresztül nem folytat 

pénzváltási tevékenységet. 
 
2.2. Tudomásul veszem, miszerint a fentiekben megjelölt időtartam alatt a kiemelt közvetítő pénzváltási tevékenységet nem 

végezhet, valamint a tevékenység megkezdésére vonatkozóan az MNB előtt ismételt bejelentést kell tennie a 
hitelintézetnek. 

 
3. Pénzváltási tevékenység szünetelés utáni újranyitás bejelentése 



14356 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

	  

	  
	  

 
Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő megfelel a Korm. rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek. 
 
4. Hitelintézet saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelyének bejelentése, saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephely 
megszűnésének bejelentése 
 
Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a saját jogon üzemeltetett pénzváltó telephelye vonatkozásában megfelel a Korm. rendeletben 
foglalt személyi és tárgyi feltételeknek. 
 
5. Rendkívüli esemény bejelentése (pénzváltási tevékenység) 
 
6. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése 
 
Nyilatkozom, hogy adott telephellyel/telephelyekkel kapcsolatban a hitelintézetnek nincs követelése a Kiemelt Közvetítővel 
szemben, a vonatkozó elszámolás szabályszerűen megtörtént. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
    
 
   ……………………………. 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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30. Hitelintézet függő kiemelt közvetítője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes kiemelt 
közvetítői jogviszony megszűnése bejelentésének formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő hitelintézetet (a továbbiakban: hitelintézet) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés vonatkozásában kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A bejelentéssel érintett közvetítőt (a továbbiakban: közvetítő) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. székhely:  
2.3. a tevékenység végzésének helye: 
2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3. A közvetítői kategóriája 
3.1. kiemelt közvetítő  
3.1.1. követeléskezelési-, behajtási tevékenység 
3.1.2. kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsönnyújtás közvetítése 
3.1.3. egyéb tevékenység 
3.2. többes kiemelt közvetítő 
 
II. Bejelentés 
 
1. Kiemelt közvetítő adatváltozásának bejelentése 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Hpt.) 202. § (1) és (2) bekezdése alapján vezesse át nyilvántartásán az alábbi adatok változását: 
 
1.1. Névváltozás 
1.1.1. Az I. 3.1. pont szerinti közvetítő új elnevezése, neve: 
1.1.2. Az I. 3.1. pont szerinti közvetítő új rövidített elnevezése: 
 
1.2. Székhelyváltozás illetve a tevékenységvégzés helyének változása 
1.2.1. Az I. 3.1. pont szerinti közvetítő új székhelye: 
1.2.2. Az I. 3.1.1, valamint az I. 3.1.3. pontban említett közvetítő tevékenység végzésének új helye: 
 
2. Kiemelt közvetítői, többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése 
 
2.1. Bejelentem az MNB részére a Hpt. 202. § (1) és (2) bekezdése alapján a közvetítővel kötött szerződés megszűnését.  
2.2. A jogviszony megszűnésének napja: 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a közvetítővel szemben nincs követelése, az elszámolás szabályszerűen megtörtént. 

 
2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek a közvetítővel történő elszámolása folyamatban van. 
 
Az elszámolás befejezésének várható időpontja: 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 

….………………………….        
aláírás/cégszerű aláírás 

 
 
  



14358 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

2. melléklet a 40/2014. (X. 29.) MNB rendelethez
	  

	  
	  

2. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 

A Hpt. hatálya alá tartozó, a pénzügyi vállalkozást érintő, a rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott 
engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa 

 
1. Pénzügyi vállalkozás alapításának és működése megkezdésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmet benyújtó alapítók azonosító adatai  
1.1. név:   
1.2. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma:  

 

2. A pénzügyi vállalkozásként megalapítandó társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
2.1. név:   
2.2. rövidített név:  
2.3. idegen nyelvű elnevezés:   
2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.5. működési terület:  
2.6. induló tőke:  
2.7. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):  
2.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó:  
 
3. A társaságban befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai  
3.1. név: 
3.2. rövidített név: 
3.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3.5. cégjegyzékszám: 
3.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
3.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
3.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
3.9. befolyás fajtája: 
3.9.1. közvetlen 
3.9.2. közvetett 
3.10.    közvetett szerzés esetén: 
3.10.1.  köztes vállalkozás neve: 
3.10.2.  köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 

emelet, ajtó): 
3.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 
3.11.  jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó: 
 
 
4. A társaságban befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai  
4.1. név:  
4.2. születési név:  
4.3. anyja neve:  
4.4. születési hely:  
4.5. születési idő:  
4.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
4.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
4.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
4.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
4.10.   megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
4.11.   befolyás fajtája: 
4.11.1.   közvetlen 
4.11.2.   közvetett 

 
 

4.12.   közvetett szerzés esetén: 
4.12.1. köztes vállalkozás neve: 
4.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 

emelet, ajtó): 
4.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 
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4.13.   jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
4.13.1. neve: 
4.13.2. telefonszáma: 

 

5. A társaság tevékenységi köre 

6. A társaság vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  

6.1.  Tisztség pontos megjelölése: igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke 
6.1. név:  
6.2. születési név:  
6.3. anyja neve:  
6.4. születési hely:  
6.5. születési idő:  
6.6. állampolgárság:  
6.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
6.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
6.9. személyi igazolvány száma:  
6.10.  útlevél száma:  
6.11.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén  
6.11.1.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
6.11.2.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
6.12.  első számú vezető: 
6.12.1. igen 
6.12.2. nem 
6.12.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

6.13.  tisztség alapja: 
6.13.1. megválasztás 
6.13.2. kinevezés 

 
 

6.14.  munkavállaló: 
6.14.1. igen 
6.14.2. nem 

 

6.15.  cégjegyzési jog: 
6.15.1. nincs 
6.15.2. van: 
6.15.2.1.  önálló 
6.15.2.2.  együttes 
6.15.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 
         
 

6.16.  első számú vezető esetében  
6.16.1. e-mail (munkahelyi):  
6.16.2. telefon (munkahelyi):   

7. A társaság könyvvizsgálóját azonosító adatok 

7.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai  
7.1.1. könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):  
7.1.2. könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):  
7.1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
7.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
7.1.5. kamarai tagsági száma:  
7.1.6. megbízás kezdete:  
7.1.7. megbízás vége:  
7.1.8. könyvvizsgáló személy neve:  
7.1.9. kamarai tagság száma:  
7.1.10.   pénzügyi intézményi minősítés:  
7.1.11.   anyja neve:  
7.1.12.   születési helye:  
7.1.13.   születési ideje:  
7.1.14.   lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 

 
 

7.2.  Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai  
7.2.1. könyvvizsgáló neve:  
7.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
7.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
7.2.4. vállalkozói tevékenység kezdete:  
7.2.5. nyilvántartási szám:  
7.2.6. kamarai tagsági száma:  
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7.2.7. pénzügyi intézményi minősítés:  
7.2.8. megbízás kezdete:  
7.2.9. megbízás vége:  

II. Kérelem  

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján engedélyezze a társaság 
pénzügyi vállalkozásként történő  megalapítását és működésének megkezdését. 

III. Nyilatkozatok  

1. A kérelmező nyilatkozatai 

1.1. Nyilatkozom, hogy a társaság irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik. 
 
1.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

1.3. Nyilatkozom, hogy az alapítandó pénzügyi vállalkozás tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:  

1.4. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére 
felkészült, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek.   

1.5. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez 
csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 

2. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek nyilatkozatai  

2.1. Nyilatkozom, hogy a kérelmezőnél vezető tisztségviselői beosztásban lévő személlyel szemben a Hpt. 137. § (4), valamint 
(6) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat 
mellékelek.  

2.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy tulajdonosi 
érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését. 

2.3. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy nem áll csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 

2.4. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy vezető állású 
személyével szemben kizáró ok nem áll fenn. 

2.5. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személynek az alábbi, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségei vannak: 

2.6. Mint a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy képviselője nyilatkozom, hogy 
hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek 
útján történő ellenőrzéséhez. 

3. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek nyilatkozatai  

3.1. Nyilatkozom, hogy tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését. 

3.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által 
megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.  

IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
    
 
  ……………………………. 
   aláírás/cégszerű aláírás 
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2. Pénzügyi vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A pénzügyi vállalkozás azonosító adatai 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelemben kapcsolattartó: 
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás tevékenységi körének módosítását 
az alábbiak szerint: 
 
III. Nyilatkozatok  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
1. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok 
 
1.1. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás az engedélyezni kívánt új tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és 

technikai feltételekkel rendelkezik.  
 
1.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás az engedélyezni kívánt új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja 

megkezdeni:  
 
1.3. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás az engedélyezni kívánt új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban 

meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 
 
2. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok 
 
Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásnak a megszüntetésre kerülő tevékenységéből/tevékenységeiből (pénzügyi 
szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból) származó kötelezettsége nincs. 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
     
 
    ……………………………. 
       aláírás/cégszerű aláírás 
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3. Pénzügyi vállalkozások átalakulásának, egyesülésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó pénzügyi intézmények azonosító adatai 

1.1. A befogadó/összeolvadó pénzügyi intézményt azonosító adatok 
1.1.1. név:   
1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.1.4.1. neve:  
1.1.4.2. telefonszáma:  
1.1.5. típusa: pénzügyi vállalkozás  
1.2. A beolvadó/összeolvadó pénzügyi intézményt azonosító adatok 
1.2.1. név:   
1.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.2.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó   
1.2.4.1. neve: 
1.2.4.2. telefonszáma: 

 

1.2.5. típusa: pénzügyi vállalkozás  

2. Az egyesüléssel – beolvadással vagy összeolvadással – létrejövő pénzügyi intézményt (továbbiakban: jogutód pénzügyi 
intézmény) azonosító adatok 
2.1. név:   
2.2. rövidített név:  
2.3. idegen nyelvű elnevezés:   
2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.5. jegyzett tőke:  
2.6. típusa:  
2.6.1. pénzügyi vállalkozás  
2.6.2. bank 
2.6.3. szakosított hitelintézet 

3. A jogutód pénzügyi intézmény vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
3.1. tisztség megjelölése:  
3.2. név:  
3.3. születési név:  
3.4. anyja neve:  
3.5. születési hely:  
3.6. születési idő:  
3.7. állampolgárság:  
3.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):   
3.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):   
3.10. személyi igazolvány száma:  
3.11. útlevél száma:  
3.12.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén  
3.12.1.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
3.12.2.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

3.13.  első számú vezető: 
3.13.1. igen 
3.13.2. nem 
3.13.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 
 

3.14.   tisztség alapja: 
3.14.1. megválasztás: 

3.14.1.1. első megválasztás 
3.14.1.2. újraválasztás 

3.14.2. kinevezés: 
3.14.2.1. első kinevezés 
3.14.2.2. újbóli kinevezés 

 
        
       
        
        

3.15.   munkavállaló: 
3.15.1. igen  
3.15.2. nem 

 
 
 

3.16.   cégjegyzési jog: 
3.16.1. nincs 
3.16.2. van: 
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3.16.2.1. önálló 
3.16.2.2. együttes 

3.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
3.17.   már engedélyezett vezető állású személy 
3.17.1. igen (engedélyező határozat száma: …) 
3.17.2. nem 

 
 

3.18. első számú vezető e-mail címe:  

4. A jogutód pénzügyi intézményben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek 
azonosító adatai  
4.1. név: 
4.2. rövidített név: 
4.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4.5. cégjegyzékszám: 
4.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
4.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
4.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
4.9. befolyás fajtája: 
4.9.1. közvetlen 
4.9.2. közvetett 
4.10. közvetett szerzés esetén: 
4.10.1. köztes vállalkozás neve: 
4.10.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
4.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 
4.11. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
4.11.1. neve: 
4.11.2. telefonszáma: 

5 A jogutód pénzügyi intézményben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító 
adatai  
5.1. név:  
5.2. születési név:  
5.3. anyja neve:  
5.4. születési hely:  
5.5. születési idő:  
5.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
5.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
5.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
5.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
5.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
5.11. befolyás fajtája: 
5.11.1. közvetlen 
5.11.2. közvetett 

 
 

5.12. közvetett szerzés esetén: 
5.12.1. köztes vállalkozás neve: 
5.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
5.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 

 

5.13. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
5.13.1. neve: 
5.13.2. telefonszáma: 

 

6. Az egyesülési/beolvadási szerződésre vonatkozó adatok 
6.1. az egyesülési szerződés kelte:  
6.2. az egyesülés határnapja:  

II. A jogutód pénzügyi intézmény tevékenységi köre: 

III. Kérelem  

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 25. § (1) és (2) bekezdése alapján 
engedélyezze a pénzügyi vállalkozások összeolvadását. 

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 25. § (1) és (2) bekezdése alapján engedélyezze a beolvadó 
pénzügyi vállalkozás befogadó pénzügyi vállalkozásba történő beolvadását. 
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IV. Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy az egyesüléssel – beolvadással vagy összeolvadással – létrejövő pénzügyi intézmény tevékenységét az 
alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 

2. Nyilatkozom, hogy az egyesüléssel – beolvadással vagy összeolvadással – létrejövő pénzügyi intézmény a jogszabályban 
meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.  

3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 

   ………………………….. 
    aláírás/cégszerű aláírás 
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4. Pénzügyi vállalkozás szétválásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó pénzügyi vállalkozás azonosító adatai 
 
1.1. A jogelőd pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: jogelőd pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok 
1.1.1. név:   
1.1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó 
1.1.5. neve: 
1.1.6. telefonszáma: 

 

 
2. A szétválással – különválással vagy kiválással – létrejövő pénzügyi vállalkozásokat (a továbbiakban együtt: jogutód pénzügyi 
intézmények) azonosító adatok 
 
2.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1. 
2.1.1. név:   
2.1.2. rövidített név:  
2.1.3. idegen nyelvű elnevezés:   
2.1.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.1.5. működési terület: 

 

2.1.6. jegyzett tőke: 
2.1.7. típus: 

 

2.1.8. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):  
2.1.9. kapcsolat (telefonszám):  
2.1.10. kapcsolat (faxszám):  
2.1.11. kapcsolat (e-mail):  
 
2.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. 
2.2.1. név:   
2.2.2. rövidített név:  
2.2.3. idegen nyelvű elnevezés:   
2.2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.2.5. működési terület: 

 

2.2.6. jegyzett tőke: 
2.2.7. típus: 

 

2.2.8. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap):  
2.2.9. kapcsolat (telefonszám):  
2.2.10. kapcsolat (faxszám):  
2.2.11. kapcsolat (e-mail):  
 
3. A jogutód pénzügyi intézmények vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
 
3.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1. 
 

3.1.1. Tisztség pontos megjelölése                                   igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke 
                                                                                                                     

 

3.1.2. név:  
3.1.3. születési név:  
3.1.4. anyja neve:  
3.1.5. születési hely:  
3.1.6. születési idő:  
3.1.7. állampolgárság:  
3.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.1.10. személyi igazolvány száma:  
3.1.11. útlevél száma:  
3.1.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén  
3.1.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
3.1.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

3.1.13. első számú vezető: 
3.1.13.1.  igen 
3.1.13.2.  nem 
3.1.13.3.  adatszolgáltatásban később jelentem 
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3.1.14. tisztség alapja: 
3.1.14.1.  megválasztás: 

3.1.14.1.1. első megválasztás 
3.1.14.1.2. újraválasztás 

3.1.14.2. kinevezés: 
3.1.14.2.1. első kinevezés 
3.1.14.2.2. újbóli kinevezés 

 
           
           
           
 

3.1.15. munkavállaló: 
3.1.15.1. igen 
3.1.15.2. nem 

 
 

3.1.16. cégjegyzési jog: 
3.1.16.1. nincs 
3.1.16.2. van: 

3.1.16.2.1. önálló 
3.1.16.2.2. együttes 

3.1.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 
           
           
 

3.1.17. már engedélyezett vezető állású személy: 
3.1.17.1. igen (engedélyező határozat száma:…) 
3.1.17.2. nem 

 
 

3.1.18. első számú vezető esetében 
3.1.18.1.   e-mail (munkahelyi): 
3.1.18.2.   telefon (munkahelyi): 

 

 
3.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. 
 
3.2.1.     Tisztség pontos megjelölése                       igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke  
3.2.2. név:  
3.2.3. születési név:  
3.2.4. anyja neve:  
3.2.5. születési hely:  
3.2.6. születési idő:  
3.2.7. állampolgárság:  
3.2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.2.10. személyi igazolvány száma:  
3.2.11. útlevél száma:  
3.2.12.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén  
3.2.12.1.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
3.2.12.2.  egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 

3.2.13. első számú vezető: 
3.2.13.1.  igen 
3.2.13.2.  nem 
3.2.13.3.  adatszolgáltatásban később jelentem 

 
 

3.2.14. tisztség alapja: 
3.2.14.1. megválasztás: 

3.2.14.1.1. első megválasztás 
3.2.14.1.2. újraválasztás 

3.2.14.2. kinevezés: 
3.2.14.2.1. első kinevezés 
3.2.14.2.2. újbóli kinevezés 

 
          
          
          
          

3.2.15. munkavállaló: 
3.2.15.1.  igen 
3.2.15.2.  nem 

 
 

3.2.16. cégjegyzési jog: 
3.2.16.1. nincs 
3.2.16.2. van: 
3.2.16.2.1. önálló 
3.2.16.2.2. együttes 
3.2.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

 
           
           
 

3.2.17. már engedélyezett vezető állású személy: 
3.2.17.1. igen (engedélyező határozat száma:…) 
3.2.17.2. nem 

 
 

3.2.18. első számú vezető esetében 
3.2.18.1.  e-mail (munkahelyi): 
3.2.18.2.  telefon (munkahelyi): 
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4. Jogutód pénzügyi intézmény 1.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek 
azonosító adatai  
4.1. név: 
4.2. rövidített név: 
4.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4.5. cégjegyzékszám: 
4.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
4.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
4.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
4.9. befolyás fajtája: 
4.9.1. közvetlen 
4.9.2. közvetett 
4.10. közvetett szerzés esetén: 
4.10.1. köztes vállalkozás neve: 
4.10.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
4.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 
 
5.Jogutód pénzügyi intézmény 1.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító 
adatai  
5.1. név:  
5.2. születési név:  
5.3. anyja neve:  
5.4. születési hely:  
5.5. születési idő:  
5.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
5.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
5.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
5.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
5.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
5.11. befolyás fajtája: 
5.11.1. közvetlen 
5.11.2. közvetett 

 
 

5.12. közvetett szerzés esetén: 
5.12.1. köztes vállalkozás neve: 
5.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
5.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 

 

 
6. A Jogutód pénzügyi intézmény 2.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek 
azonosító adatai  
6.1. név: 
6.2. rövidített név: 
6.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
6.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
6.5. cégjegyzékszám: 
6.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
6.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
6.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
6.9. befolyás fajtája: 
6.9.1. közvetlen 
6.9.2. közvetett 
6.10. közvetett szerzés esetén 
6.10.1. köztes vállalkozás neve: 
6.10.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
6.10.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 
 
7.Jogutód pénzügyi intézmény 2.-ben befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító 
adatai  
7.1. név:  
7.2. születési név:  
7.3. anyja neve:  
7.4. születési hely:  
7.5. születési idő:  
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7.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
7.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
7.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
7.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
7.10. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
7.11. befolyás fajtája: 
7.11.1. közvetlen 
7.11.2. közvetett 

 
 

7.12. közvetett szerzés esetén: 
7.12.1. köztes vállalkozás neve: 
7.12.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
7.12.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 

 

 
8. Jogutód pénzügyi intézmény 1. könyvvizsgálóját azonosító adatok 

8.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai  
8.1.1. könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):  
8.1.2. könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):  
8.1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
8.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
8.1.5. kamarai tagsági száma:  
8.1.6. megbízás kezdete:  
8.1.7. megbízás vége:  
8.1.8. könyvvizsgáló személy neve:  
8.1.9. kamarai tagság száma:  
8.1.10. pénzügyi intézményi minősítés:  
8.1.11. anyja neve:  
8.1.12. születési helye:  
8.1.13. születési ideje:  
8.1.14. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  

8.2.  Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai  
8.2.1. könyvvizsgáló neve:  
8.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
8.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
8.2.4. vállalkozói tevékenység kezdete:  
8.2.5. nyilvántartási szám:  
8.2.6. kamarai tagsági száma:  
8.2.7. pénzügyi intézményi minősítés:  
8.2.8. megbízás kezdete:  
8.2.9. megbízás vége:  
 
9. Jogutód pénzügyi intézmény 2. könyvvizsgálóját azonosító adatok 

9.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai  
9.1.1. könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés):  
9.1.2. könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés):  
9.1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
9.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
9.1.5. kamarai tagsági száma:  
9.1.6. megbízás kezdete:  
9.1.7. megbízás vége:  
9.1.8. könyvvizsgáló személy neve:  
9.1.9. kamarai tagság száma:  
9.1.10. pénzügyi intézményi minősítés:  
9.1.11. anyja neve:  
9.1.12. születési helye:  
9.1.13. születési ideje:  
9.1.14. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó)  
 
9.2.  Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai  
9.2.1. könyvvizsgáló neve:  
9.2.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
9.2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
9.2.4. vállalkozói tevékenység kezdete:  
9.2.5. nyilvántartási szám:  
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9.2.6. kamarai tagsági száma:  
9.2.7. pénzügyi intézményi minősítés:  
9.2.8. megbízás kezdete:  
9.2.9. megbízás vége:  
 
II. A jogutód pénzügyi intézmények tevékenységi köre: 

1. Jogutód pénzügyi intézmény 1. 

1.1. Jogutód pénzügyi intézmény 1. által végezni kívánt tevékenységek 

1.2. Jogutód pénzügyi intézmény 1. által végezni nem kívánt tevékenységek 

1.3. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását 
követően nem kívánja végezni: 

2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. 

2.1. Jogutód pénzügyi intézmény 2. által végezni kívánt tevékenységek 

2.2. Jogutód pénzügyi intézmény 2. által végezni nem kívánt tevékenységek 

2.3. Kijelentem, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szétválás megvalósulását 
követően nem kívánja végezni: 

III. Kérelem  

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés c) pontja és 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a jogutód 
pénzügyi intézmény 2. kiválását jogelőd pénzügyi vállalkozásból. 

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés c) pontja és 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a jogelőd pénzügyi 
vállalkozás szétválását az I. 2. pontban megjelölt jogutód pénzügyi intézményekre. 

3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés c) és d) pontja és 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze az MNB 
engedélyével még nem rendelkező személyek vezető állású személlyé történő megválasztását vagy kinevezését a jogutód 
pénzügyi intézményeknél. 

4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 28. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a jogutód 
pénzügyi intézmények tevékenységi körének módosítását. 

IV. Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 

2. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 

3. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló 
adatszolgáltatások teljesítésére felkészültek, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 

4. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik. 

5. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs 
rendszerhez csatlakozni kívánnak, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 

6. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
………………………………      ……………………………… 
    aláírás/cégszerű aláírás           aláírás/cégszerű aláírás 
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5. Pénzügyi vállalkozás vezető állású személye megválasztása, kinevezése, újraválasztása iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó 
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A vezető állású személlyé jelölteket azonosító adatok 
 
2.1. A vezető állású személy jelölteket azonosító adatok 
 
2.1.1. Tisztség pontos megnevezése:     igazgatóság elnöke/ügyvezető/felügyelőbizottság elnöke  
2.1.2. név:   
2.1.3. születési név:   
2.1.4. anyja neve:   
2.1.5. születési hely:   
2.1.6. születési idő:   
2.1.7. állampolgárság:   
2.1.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):   
2.1.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):   
2.1.10. személyi igazolvány száma:   
2.1.11. útlevél száma:   
2.1.12. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány esetén   
2.1.12.1. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
2.1.12.2. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

  

2.1.13. első számú vezető: 
2.1.13.1. igen 
2.1.13.2. nem 
2.1.13.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

  
 

2.1.14. tisztség alapja: 
2.1.14.1. megválasztás: 
2.1.14.1.1. első megválasztás 
2.1.14.1.2. újraválasztás 
2.1.14.2. kinevezés: 

2.1.14.2.1. első kinevezés 
2.1.14.2.2. újbóli kinevezés 

  
       
       
        

2.1.15. munkavállaló: 
2.1.15.1. igen 
2.1.15.2. nem 

  
 

2.1.16. cégjegyzési jog: 
2.1.16.1. nincs 
2.1.16.2. van: 

2.1.16.2.1. önálló 
2.1.16.2.2. együttes 

2.1.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem 

  
               
 

2.1.17. első számú vezető esetében 
2.1.17.1. e-mail (munkahelyi): 
2.1.17.2. telefon (munkahelyi): 

  

 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozásnál vezető állású személy(ek) 
megválasztását, kinevezését, újraválasztását. 
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III. Nyilatkozat 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
   …………………………….. 
        aláírás/cégszerű aláírás 
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6. Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai  
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.5. cégjegyzékszám:  
1.6. kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék): 
1.6.1. tulajdoni rész (Ft) 
1.6.2. szavazati jog (százalék): 
1.6.3. fajtája: 
1.6.3.1. közvetlen 
1.6.3.2. közvetett 
1.6.3.2.1. köztes vállalkozás esetén: 
1.6.3.2.1.1. köztes vállalkozás neve: 
1.6.3.2.1.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 
emelet, ajtó): 
1.6.3.2.1.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék): 

 

1.7. részesedés változása: 
1.7.1. megszerzés 
1.7.2. növelés 

 
 

1.8. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
1.9. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft):  
1.10.   megszerezni kívánt szavazati jog (százalék):  
1.11.   befolyás fajtája: 
1.11.1. közvetlen 
1.11.2. közvetett 

 
 

1.12.   közvetett szerzés esetén  
1.12.1.  köztes vállalkozás neve:  
1.12.2.  köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 

emelet, ajtó): 
 

1.12.3.  kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék):  
1.13.   jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.13.1. neve: 
1.13.2. telefonszáma: 

 

 
2. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai  
2.1. név:  
2.2. születési név:  
2.3. anyja neve:  
2.4. születési hely:  
2.5. születési idő:  
2.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.8. kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék):  
2.9. részesedés változása: 
2.9.1. megszerzés 
2.9.2. növelés 

 
 

2.10.   megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
2.11.   megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft)  
2.12.   megszerezni kívánt szavazati jog (százalék)  
2.13.   befolyás fajtája: 
2.13.1.   közvetlen 
2.13.2.   közvetett 

 
 

2.14.   közvetett szerzés esetén  
2.14.1. köztes vállalkozás neve:  
2.14.2. köztes vállalkozás székhelye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, 

ajtó): 
 

2.14.3. kérelmező részesedése köztes vállalkozásban (százalék)  
2.15.  jelen kérelemben kapcsolattartó 
2.15.1. neve: 
2.15.2. telefonszáma: 
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3. Befolyásoló részesedés szerzéssel érintett pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) adatai 
3.1. név:   
3.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):   
3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
 
4. Adásvétel esetén azon nem természetes személyek/természetes személyek azonosító adatai, amely(ek)től a részesedés 
megvásárlásra kerül  
4.9. név:   
4.10. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
4.11. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni részesedés mértéke (százalék):  
4.12. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni rész (Ft):  
4.13. kérelem benyújtásának időpontjában a szavazati jog (százalék):  
4.14. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni részesedés mértéke (százalék):   
4.15. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni rész (Ft):  
4.16. részesedés eladását követően megmaradó szavazati jog (százalék):  
 
II. Kérelem  

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
engedélyezze a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzését. 

2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 126. § (1) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a 
pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés növelését. 

III. Nyilatkozatok 

1. A kérelmező nyilatkozata 

1.1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. Befolyásoló részesedés szerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek nyilatkozatai  

2.1. Nyilatkozom, hogy a kérelmezőnél vezető tisztségviselői beosztásban lévő személlyel szemben a Hpt. 137. § (4), valamint 
(6) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat 
mellékelek.  

2.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy tulajdonosi 
érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését. 

2.3. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy nem áll csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 

 
2.4. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személyvezető állású 

személyével szemben kizáró ok nem áll fenn. 

2.5. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személynek az alábbi, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségei vannak: 

2.6. Mint a pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedést szerző nem természetes személy képviselője nyilatkozom, hogy 
hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek 
útján történő ellenőrzéséhez. 

3. Befolyásszerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai  
 
3.1. Nyilatkozom, hogy tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzügyi vállalkozás működését. 
 
3.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.  

IV. Mellékletek 

V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
    
 ………………………….  
       aláírás/cégszerű aláírás 
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7. Pénzügyi vállalkozás általi kiemelt közvetítő (zálogközvetítő) – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás 
meghatározott köre, kézi zálog kikötésével és ellenében történő kölcsönnyújtási tevékenység (zálogkölcsönzés) 
keretében történő – igénybevételének, valamint a zálogközvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának 

engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A kiemelt közvetítőt (a továbbiakban: kiemelt közvetítő) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. idegennyelvű elnevezés: 
2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.6. cégjegyzékszám: 
2.7. cégbejegyzés kelte:  
2.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.9. zálogfiók(ok) címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.10. képviseletre jogosultak neve: 
2.11. képviseletre jogosultak beosztása: 
2.12. kapcsolat (telefonszám): 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a kiemelt közvetítő 
igénybevételét a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás körébe 
tartozó kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön nyújtása közvetítése céljából. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a pénzügyi 

vállalkozás és a kiemelt közvetítő közötti megbízási szerződés módosítását. 
 
2.1. A zálogfiókok változása miatti szerződésmódosítás 
2.1.1. új zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.1.2. megszűnő zálogfiók címe (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 

 
2.2. A kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés alapján az összes zálogfiók 

címének felsorolása: 
 
2.3. Egyéb szerződésmódosítás 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a becsüsök becsüsi végzettségüket bizonyítvánnyal igazolták, melyek alapján a becsüsök alkalmasak a 

megbízási szerződésben feltüntetett tevékenység ellátására. 
 
2. Nyilatkozom, hogy ellenőriztem a becsüsök 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, mely alapján 

megállapítottam, hogy a becsüsök büntetlen előéletűek. 
 
3. Nyilatkozom, hogy a telephely használati jogosultságának tulajdoni lappal, vagy bérleti szerződéssel való igazolása 

megtörtént. 
 
4. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő nemesfém kereskedelmi tevékenységet is végez, mellyel kapcsolatban a 

Nemesfémhitelesítő Igazgatóság nyilvántartásba vételi eljárásáról szóló értesítéssel rendelkezik. 
 
5. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő ékszer-kiskereskedelemmel foglalkozik, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő 

Igazgatóság által kiadott működései engedéllyel rendelkezik.  
 
6. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő vagyonbiztosítással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a pénzügyi vállalkozás. 
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7. Nyilatkozom, hogy a zálogfiók működtetését az alábbi személyek végzik, mely személyek közt a feladatok megosztásának 

szabályozása megtörtént: 
 
8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
    
    …………………………… 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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8. Pénzügyi vállalkozás által kiemelt közvetítő – zálogkölcsönzésen kívüli pénzügyi szolgáltatás keretében történő – 
igénybevételének, ilyen közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának, a pénzügyi vállalkozás által többes 

kiemelt közvetítő igénybevételének, valamint többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződés módosításának 
engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
1.4. jelen kérelemben kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A közvetítőt (a továbbiakban: közvetítő) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név: 
2.3. idegennyelvű elnevezés:  
2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.6. cégjegyzékszám: 
2.7. cégbejegyzés kelte:   
2.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.9. képviseletre jogosultak neve: 
2.10. képviseletre jogosultak beosztása: 
2.11. telefonszám: 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a 
közvetítő kiemelt közvetítőként történő igénybevételét. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a közvetítő 

többes kiemelt közvetítőként történő igénybevételét. 
 
3. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a pénzügyi 

vállalkozás és a – kiemelt közvetítőként igénybevett – közvetítő közötti megbízási szerződés módosítását. 
 
4. Kérem, hogy az MNB a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján engedélyezze a pénzügyi vállalkozás számára a pénzügyi 

vállalkozás és a – többes kiemelt közvetítőként igénybevett – közvetítő közötti megbízási szerződés módosítását. 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. A kérelmező nyilatkozatai 
 
1.1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. A kiemelt közvetítő igénybevételének engedélyezésekor szükséges további nyilatkozatok 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges módon és mértékig a személyi és tárgyi 

feltételekkel. 
 
2.2. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás a pénzmosási szabályzatát a közvetítő rendelkezésére bocsátotta és saját 

tevékenységére vonatkozó szabályokkal kiegészítve használja azt. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ………………………………… 
        aláírás/cégszerű aláírás  
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9. Pénzügyi vállalkozás működése megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. felügyeleti engedély száma: 
5. jelen kérelemben kapcsolattartó  
5.1. neve: 
5.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kijelentem, hogy a pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 32. § 
(2) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján a tevékenységi engedélyét vissza kívánja adni, egyben kéri a Magyar Nemzeti 
Bankot (a továbbiakban: MNB) az engedély visszavonására. 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozásnak pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó 

kötelezettsége nincs. 
 
2. Tudomásul veszem, hogy az MNB meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a pénzügyi 

intézmény működését – az arra vonatkozó szabályok szerint – köteles folytatni.  
 
3. Nyilatkozom, hogy a tevékenységi engedély visszavonására irányuló határozat kiadása érdekében szükséges minden 

lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
   
    …………………………… 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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10. Pénzügyi vállalkozás egyes adataiban történt változás bejelentésének formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely: 
3. kapcsolattartó  
3.1. neve: 
3.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
1. Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján a pénzügyi vállalkozás: 
 
1.1. székhelyváltozását 
1.2. jegyzett tőkéjének változását 
1.3. könyvvizsgálóját 
1.4. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítását  
1.5. kiszervezés tényét. 
 
2. Székhelyváltozás 
2.1. A pénzügyi vállalkozás új székhelye: 
2.2. A változás időpontja (hatályos): 
 
3. Jegyzett tőke változása 
3.1. A pénzügyi vállalkozás jegyzett tőkéje: 
3.2. A pénzügyi vállalkozás jegyzett tőkéje (betűvel kiírva): 
3.3. A változás időpontja (hatályos): 
3.4. Jegyzett tőke változásának módja: 
 
4. Könyvvizsgálót érintő változások 
 
4.1.  Könyvvizsgáló személyében történő változás 
4.1.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai 
4.1.1.1. Könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés): 
4.1.1.2. Könyvvizsgáló társaság neve (rövidített elnevezés): 
4.1.1.3. Székhely: 
4.1.1.4. Adószám: 
4.1.1.5. Kamarai tagsági száma: 
4.1.1.6. Megbízás kezdete: 
4.1.1.7. Megbízás vége: 
4.1.1.8. Könyvvizsgáló személy neve: 
4.1.1.9. Kamarai tagság száma:  
4.1.1.10.  Pénzügyi intézményi minősítés: 
4.1.1.11.  Anyja neve: 
4.1.1.12.  Születési helye: 
4.1.1.13.  Születési ideje: 
4.1.1.14.  Lakcíme: 
 
4.1.2   Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló adatai 
4.1.2.1. Könyvvizsgáló neve: 
4.1.2.2. Székhely: 
4.1.2.3. Adószáma: 
4.1.2.4. Nyilvántartási szám: 
4.1.2.5. Kamarai tagsági száma: 
4.1.2.6. Pénzügyi intézményi minősítés: 
4.1.2.7. Megbízás kezdete: 
4.1.2.8. Megbízás vége: 
 
4.2. Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása 
 
4.2.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai 
4.2.1.1. Könyvvizsgáló társaság neve (elnevezés): 
4.2.1.2. Székhely: 
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4.2.1.3. Megbízás kezdete: 
4.2.1.4. Megbízás vége: 
 
4.2.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló adatai 
4.2.2.1. Könyvvizsgáló neve: 
4.2.2.2. Székhely: 
4.2.2.3. Megbízás kezdete: 
4.2.2.4. Megbízás vége: 
 
5. Kiszervezés bejelentése 
 
5.1. Kiszervezés bejelentése 
5.1.1. Kiszervezést végző neve: 
5.1.2. Kiszervezést végző rövidített neve: 
5.1.3. Kiszervezést végző székhelye/állandó lakcíme: 
5.1.4. Kiszervezést végző adószáma: 
5.1.5. Kiszervezésre vonatkozó szerződés kelte (év, hónap, nap): 
5.1.6. Kiszervezés időtartama (határozott/határozatlan): 
5.1.7. Határozott időtartam esetén (év, hónap, nap): 
5.1.8. Kiszervezett tevékenység: 
 
III. Nyilatkozat(ok) 
 
1. Székhelyváltozás 
 
A pénzügyi vállalkozás székhelyváltozásának bejelentése kapcsán nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás új székhelye a Hpt. 
67. §-ában foglaltaknak megfelel. 
 
2. Kiszervezés bejelentése 
 
2.1. A kiszervezés bejelentése kapcsán a Hpt. 68. § (11) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás vezető 

tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója nem áll tulajdonosi viszonyban a kiszervezett tevékenységet végzővel, 
illetve a pénzügyi vállalkozás a pénzügyi vállalkozás vezető tisztségviselőjét, közeli hozzátartozóját a kiszervezett 
tevékenység végzésével nem bízza meg. 

 
2.2. Tudomásul veszem a Hpt. 68. § (1)-(12) bekezdésében foglaltak, a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak és az üzleti titokra 

vonatkozó előírásoknak a kiszervezési szerződés vonatkozásában való betartását. 
 
2.3. Tudomásul veszem, hogy a Hpt. 68. § (12) bekezdése értelmében a pénzügyi vállalkozás köteles a kiszervezett 

tevékenységei körét, és a kiszervezett tevékenységek végzőjét az üzletszabályzatában feltüntetni.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
 ………………………………….. 
               aláírás/cégszerű aláírás 
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11. Pénzügyi vállalkozásban történő befolyásoló részesedés megszerzésére, elidegenítésére, módosulására vonatkozó 
bejelentések formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő pénzügyi vállalkozást azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely: 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. kapcsolattartó  
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)  134. § (2) 

bekezdése alapján 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatom a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 126-128. 
§-ában meghatározott arányú részesedés megszerzéséről. 

 
2. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatom az MNB-t a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott 

arányú részesedés elidegenítéséről. 
 
3. A Hpt. 134. § (2) bekezdése alapján 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatom az MNB-t a Hpt. 126-128. §-ában meghatározott 

arányú részesedés módosulásáról. 
 
III. Mellékletek  
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
   ……………………………… 
              aláírás/cégszerű aláírás 
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12. Pénzügyi vállalkozás könyvvizsgálója bejelentéseinek formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő könyvvizsgálót azonosító adatok 
 
1.1. A könyvvizsgáló társaság azonosító adatai  
1.1.1. Könyvvizsgáló társaság neve:   
1.1.2. Székhely:  
1.1.3. Könyvvizsgáló személy neve:  
1.1.4. Kapcsolattartó  
1.1.4.1. neve: 
1.1.4.2. telefonszáma: 

 

 
1.2. Az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló azonosító adatai  
1.2.1. Könyvvizsgáló neve:  
1.2.2. Székhely:  
1.2.3. Kapcsolattartó  
1.2.4.1. neve: 

 

1.2.4.2. telefonszáma:  
 
2. Az érintett pénzügyi vállalkozást (a továbbiakban: Pénzügyi Vállalkozás) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. székhely: 
 
II. Bejelentés/tájékoztatás 
 
1. Bejelentés/tájékoztatás 
 
1.1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 261. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján bejelentem a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére, hogy vizsgálatom 
eredménye alapján a könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé. 

 
1.2. A Hpt. 261. § (1) bekezdés b) pontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy vizsgálatom eredménye alapján 

bűncselekmény elkövetésére vagy az érintett Pénzügyi Vállalkozás belső szabályzatának súlyos megsértésére, illetőleg az 
előzőekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észleltem. 

 
1.3. A Hpt. 261. § (1) bekezdés c) pontja alapján bejelentem az MNB részére a Hpt. vagy más jogszabályok, illetve az MNB 

rendelkezéseiben foglalt előírások súlyos megsértésére utaló körülmények észlelését. 
 
1.4. A Hpt. 261. § (1) bekezdés d) pontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy az érintett Pénzügyi Vállalkozás 

kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését nem látom biztosítottnak. 
 
1.5. A Hpt. 261. § (1) bekezdés e) pontja alapján bejelentem az MNB részére az érintett Pénzügyi Vállalkozás belső ellenőrzési 

rendszereinek súlyos hiányosságainak vagy elégtelenségének megállapítását. 
 
1.6. A Hpt. 261. § (1) bekezdés f) pontja alapján bejelentem az MNB részére, hogy jelentős véleménykülönbség alakult ki 

közöttem és az érintett Pénzügyi Vállalkozás vezetése között az érintett Pénzügyi Vállalkozás fizetőképességét, 
jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintő, az érintett Pénzügyi Vállalkozás működését lényegesen érintő 
kérdésekben. 

 
1.7. A Hpt. 261. § (2) bekezdése alapján haladéktalanul tájékoztatom az MNB-t, hogy az érintett Pénzügyi Vállalkozással 

ellenőrző befolyás miatt szoros kapcsolatban álló vállalkozásnál olyan tényeket állapítottam meg, amelyek az érintett 
Pénzügyi Vállalkozás folyamatos működését kedvezőtlenül érintik. 

 
1.8. A Hpt. 261. § (2) bekezdése alapján haladéktalanul tájékoztatom az MNB-t, hogy az érintett Pénzügyi Vállalkozással 

ellenőrző befolyás miatt szoros kapcsolatban álló vállalkozásnál olyan tényeket állapítottam meg, amelyek a Hpt. 261. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglaltak fennállására utalnak (könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat 
szükségessé). 

 
1.9. A Hpt. 261. § (2) bekezdése alapján haladéktalanul tájékoztatom az MNB-t, hogy az érintett Pénzügyi Vállalkozással 

ellenőrző befolyás miatt szoros kapcsolatban álló vállalkozásnál olyan tényeket állapítottam meg, amelyek a Hpt. 261. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglaltak fennállására utalnak (Hpt. vagy más jogszabályok, illetve az MNB rendelkezéseiben foglalt 
előírások súlyos megsértésére utaló körülmények észlelése). 
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2. Bejelentésben/tájékoztatásban foglaltak leírása 
 
III. Mellékletek  
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 …………………………… 
             aláírás/cégszerű aláírás 
 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 14383

	  

	  
	  

13. Pénzügyi vállalkozás függő kiemelt közvetítője egyes adataiban történt változás, kiemelt közvetítői és többes 
kiemelt közvetítői jogviszony megszűnése bejelentésének formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. A bejelentőt azonosító adatok 
1.1. név: 
1.2. székhely:  
1.3. kapcsolattartó  
1.3.1. neve: 
1.3.2. telefonszáma: 

2. A bejelentéssel érintett közvetítőt (a továbbiakban: közvetítő) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. székhely:  
2.3. a tevékenység végzésének helye: 

3. A közvetítői kategóriája 
3.1. kiemelt közvetítő 
3.2. kiemelt közvetítő (követeléskezelési-, behajtási tevékenység) 
3.3. kiemelt közvetítő (kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön nyújtás közvetítése) 
3.4. többes kiemelt közvetítő 

II. Bejelentés 

1. Kiemelt közvetítő adatváltozásának bejelentése 

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 202. § (1) és (2) bekezdése alapján vezesse át nyilvántartásán az alábbi adatok 
változását: 

1.1. Névváltozás 
1.1.2. A kiemelt közvetítő új elnevezése, neve: 
1.1.3. A kiemelt közvetítő új rövidített elnevezése: 

1.2. Székhelyváltozás 
1.2.1. Tevékenység végzésének helye: 
1.2.2. A kiemelt közvetítő új székhelye: 

2. Kiemelt közvetítői, többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése 

 Közvetítői jogviszony megszűnésének bejelentése 
 
2.1. Kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének napja: 
2.2. Többes kiemelt közvetítői jogviszony megszűnésének napja: 
 
2.3. Bejelentem az MNB részére Hpt. 202. § (1) és (2) bekezdése alapján a kiemelt közvetítővel kötött szerződés megszűnését ‒ 

a megszűnéstől számított ‒ 2 (kettő) napon belül.  
 
2.4. Bejelentem az MNB részére Hpt. 202. § (1) és (2) bekezdése alapján a többes kiemelt közvetítővel kötött szerződés 

megszűnését ‒ a megszűnéstől számított ‒ 2 (kettő) napon belül.  
 
III. Nyilatkozatok 
 
3. Nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Vállalkozásnak a kiemelt közvetítővel szemben nincs követelése, a vonatkozó elszámolás 

szabályszerűen megtörtént. 
4. Nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Vállalkozásnak a többes kiemelt közvetítővel szemben nincs követelése, a vonatkozó 

elszámolás szabályszerűen megtörtént. 
 
IV. Mellékletek  
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
 

     .………………………….       
aláírás/cégszerű aláírás 
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3. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 
A Hpt. hatálya alá tartozó, a független közvetítőt érintő, a rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott engedélyezési 

kérelmek formanyomtatványa 
 

1. Többes kiemelt közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmezőt (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. tevékenység végzési hely/telephely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, 

ajtó): 
1.5. tevékenység végzési hely/fióktelep (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, 

ajtó): 
1.6. cégjegyzékszám: 
1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó: 
1.8.1. neve: 
1.8.2. telefonszáma: 
 
2. A társaság vezető állású személyét, illetve helyettesét, a fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok 
 
2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok 
2.1.1. név: 
2.1.2. anyja neve: 
2.1.3. születési hely, idő: 
2.1.4. tisztség: 
 
2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok  
2.2.1. név: 
2.2.2. anyja neve: 
2.2.3. születési hely, idő: 
2.2.4. tisztség: 
 
2.3. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok 
2.3.1. név: 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 10. § (4) bekezdése alapján a társaság részére független közvetítői – többes kiemelt 
közvetítői – tevékenység végzését engedélyezze. 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 
 
2. Nyilatkozom, hogy a társaság vezető állású személye megfelel a Hpt.-ben foglalt követelményeknek (büntetlenség, legalább 

három év szakirányú szakmai gyakorlat, végzettségre vonatkozó szakmai követelmény). 
 
3. Nyilatkozom, hogy a társaság rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 
 
4. Nyilatkozom, hogy a társaság a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően 

kívánja megkezdeni. 
 
5. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére 

felkészült. 
 
6. Nyilatkozom, hogy a társaság hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB 

által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 
 
7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
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IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
   ……………………………… 
       aláírás/cégszerű aláírás 
 
  



14386 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

	  

	  
	  

2. Többes ügynöki tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmezőt azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. tevékenység végzési hely/telephely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, 

ajtó): 
1.5. tevékenység végzési hely/fióktelep (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, 

ajtó): 
1.6. cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: 
1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó: 
1.8.1. neve: 
1.8.2. telefonszáma: 
 
2. A társaság vagy kérelmező vezető állású személyét, illetve helyettesét, a fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót 
azonosító adatok 
 
2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok 
2.1.1. név: 
2.1.2. anyja neve: 
2.1.3. születési hely, idő: 
2.1.4. tisztség: 
 
2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok  
2.2.1. név: 
2.2.2. anyja neve: 
2.2.3. születési hely, idő: 
2.2.4. tisztség: 
 
2.3. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok 
2.3.2. név: 
 
II. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a társaság vagy kérelmező részére a hitelintézetekről és a 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 10. § (4) bekezdése alapján független 
közvetítői – többes ügynöki – tevékenység végzését engedélyezze. 

 
2. Kérem, hogy az MNB a társaság vagy kérelmező részére a Hpt. 10. § (4) bekezdése és 69. § (7) bekezdése alapján független 

közvetítői – többes ügynöki – tevékenység végzését engedélyezze, kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet 
felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek ‒ ide nem értve a gépjárművet ‒ megvásárlásához nyújtott hitel- és 
pénzkölcsön vonatkozásában. 

 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 
 
2. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 

követelményeknek. 
 
3. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel. 
 
4. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének 

kézhezvételét követően kívánja megkezdeni. 
 
5. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló 

adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 
 
6. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak 

valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 
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7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
      
    …………………………… 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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3. Alkuszi tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmezőt (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. tevékenység végzésének helye/telephely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 

emelet, ajtó): 
1.5. tevékenység végzésének helye/fióktelep (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, 

emelet, ajtó): 
1.6. cégjegyzékszám: 
1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.8. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
1.8.1. neve: 
1.8.2. telefonszáma: 

2. A társaság vezető állású személyét, helyettesét, a fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok 

2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok 
2.1.1. név: 
2.1.2. anyja neve: 
2.1.3. születési hely, idő: 
2.1.4. tisztség: 

2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok  
2.2.1. név: 
2.2.2. anyja neve: 
2.2.3. születési hely, idő: 
2.2.4. tisztség: 

2.3. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót azonosító adatok 
2.3.3. név: 

II. Kérelem 

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a társaság részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 10. § (4) bekezdése alapján független közvetítői – alkuszi – tevékenység 
végzését engedélyezze. 

III. Nyilatkozatok  

1. Nyilatkozom, hogy a társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 

2. Nyilatkozom, hogy a társaság vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 
követelményeknek. 

3. Nyilatkozom, hogy a társaság rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

4. Nyilatkozom, hogy a társaság a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően 
kívánja megkezdeni. 

5. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére 
felkészült. 

6. Nyilatkozom, hogy a társaság hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB 
által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 

7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
    
 ……………………………. 
   aláírás/cégszerű aláírás 
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4. Többes ügynök tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

1. A közvetítőt azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó: 
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 

2. A közvetítő vezető állású személyét, illetve helyettesét azonosító adatok 
2.1. a közvetítő vezető állású személye változatlan 
2.2. a közvetítő új vezető állású személyt (vezető állású személy helyettest) jelent be 

2.1. A vezető állású személyt azonosító adatok 
2.1.1. név: 
2.1.2. anyja neve: 
2.1.3. születési hely, idő: 
2.1.4. tisztség: 

2.2. A vezető állású személy helyettesét azonosító adatok  
2.2.1. név: 
2.2.2. anyja neve: 
2.2.3. születési hely, idő: 
2.2.4. tisztség: 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a közvetítő részére a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 16. § alapján független közvetítői, többes ügynöki 
tevékenység végzését engedélyezze, kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós 
fogyasztási cikkeinek ‒ ide nem értve a gépjárművet ‒ megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön üzletági korlátozás 
nélkül. 

2. Kérem, hogy a MNB a közvetítő részére a Hpt. 16. § alapján független közvetítői, többes ügynöki tevékenység végzését 
engedélyezze, kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek ‒ 
ide nem értve a gépjárművet ‒ megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön üzletági korlátozással. 

III. Nyilatkozatok  

1. Nyilatkozom, hogy a közvetítő nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 

2. Nyilatkozom, hogy a közvetítő vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek. 

3. Nyilatkozom, hogy a közvetítő rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

4. Nyilatkozom, hogy a közvetítő a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően 
kívánja megkezdeni. 

5. Nyilatkozom, hogy a közvetítő a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 
teljesítésére felkészült. 

6. Nyilatkozom, hogy a közvetítő hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB 
által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 

7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
  ……………………………….. 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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5. Független közvetítői engedély visszaadásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
Az alkuszt, a többes ügynököt, a többes kiemelt közvetítőt azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám):  
4. jelen kérelem vonatkozásában kapcsolattartó 
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kijelentem, hogy a társaság vagy a kérelmező a  
 
1. többes ügynöki, 
 
2. többes ügynöki (kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek ‒ 

ide nem értve a gépjárművet ‒ megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön vonatkozásában), 
 
3. többes kiemelt közvetítői, 
 
4. alkuszi  
 
engedélyét a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 32. § (2) és (4) bekezdése, 
valamint 35. § (1) bekezdése alapján vissza kívánja adni, egyben kéri a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB), hogy azt 
jelen kérelme alapján vonja vissza. 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy a társaságnak vagy kérelmezőnek pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs. 
 
2. Tudomásul veszem, hogy az MNB meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a társaság vagy 

kérelmező a működést – az arra vonatkozó szabályok szerint – köteles folytatni. 
 
3. Nyilatkozom, hogy az engedély visszavonása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Megjegyzés  
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
       
 ………………………………… 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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6. Független közvetítő egyes adataiban történt változás bejelentésének formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentőt azonosító (a továbbiakban: közvetítő) adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely:  
1.3. kapcsolattartó  
1.3.1. neve: 
1.3.2. telefonszáma: 
 
2. A közvetítő kategóriája  
2.1. többes ügynök 
2.2. többes ügynök (kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek ‒ 

ide nem értve a gépjárművet ‒ megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsön vonatkozásában) 
2.3. többes kiemelt közvetítő 
2.4. alkusz 
 
II. Bejelentés  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 202. § (1) és (2) bekezdése alapján vezesse át nyilvántartásán az alábbi adatok 
változását: 
1. névváltozás 
2. székhelyváltozás 
3. vezető állású személy változásának bejelentése 
4. vezető állású személy helyettes bejelentése 
5. vezető állású személy helyettes törlésének bejelentése 
6. fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó bejelentése 
7. fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó változásának bejelentése 
  
1. Névváltozás 
1.1. A közvetítő új elnevezése, neve: 
1.2. A közvetítő új rövidített elnevezése: 
 
2. Székhelyváltozás 
A közvetítő új székhelye: 
 
3. Vezető állású személy változásának bejelentése 
3.1. név: 
3.2. anyja neve: 
3.3. születési hely, idő: 
3.4. tisztség: 
 
4. Vezető állású személy helyettes bejelentése 
4.1. név: 
4.2. anyja neve: 
4.3. születési hely, idő: 
4.4. tisztség: 
 
5. Vezető állású személy helyettes törlése 
5.1. név: 
5.2. anyja neve: 
5.3. születési hely, idő: 
5.4. tisztség: 
5.5. törlés napja: 
 
6. Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó bejelentése 
Név: 
 
7. Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó változásának bejelentése 
Név: 
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III. Mellékletek  
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
        
 ……………………………… 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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4. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 
A Bszt., Kbftv. és a Tpt. hatálya alá tartozó, a befektetési vállalkozást, az árutőzsdei szolgáltatót, az ÁÉKBV-alapkezelőt, 
az alternatív befektetési alapkezelőt (ABAK), a tőzsdét, az elszámolóházi, az értéktári tevékenységet végző szervezetet 

érintő, a rendelet 2. §-ában meghatározott engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint 
bejelentések formanyomtatványa 

 
1. Befektetési vállalkozás tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

I. Azonosító adatok 

1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1.1. Név:  
1.2. Rövidített név: 
1.3. Idegen nyelvű elnevezés:  
1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. Cégjegyzékszám: 
1.7. Jegyzett tőke: 
1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte: 
1.10. Alapítás dátuma (év, hónap, nap): 
1.11. Kapcsolattartó  
1.11.1. neve: 
1.11.2. telefonszáma: 

2. A társaság minősített befolyással rendelkező nem természetes személy tulajdonosait azonosító adatok  
2.1. Név: 
2.2. Rövidített név: 
2.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.5. Cégjegyzékszám: 
2.6. Minősített befolyás fajtája: 
2.6.1. közvetlen 
2.6.2. közvetett 
2.7. Befektetési vállalkozásban  
2.7.1. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.7.2. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
2.7.3. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
2.7.4. megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja: 
 
3. A társaság minősített befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosait azonosító adatok  
3.1. név: 
3.2. születési név: 
3.3. anyja neve: 
3.4. születési hely: 
3.5. születési idő 
3.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.7. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.8. minősített befolyás fajtája: 
2.8.1. közvetlen 
2.8.2. közvetett 
3.9. befektetési vállalkozásban  
3.9.1. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
3.9.2. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
3.9.3. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
3.9.4. megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja: 
 
II. Kérelem  

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 8. § (1) 
bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára a Bszt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi befektetési szolgáltatási 
tevékenységek végzését: 
1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
1.3. sajátszámlás kereskedés, 
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1.4. portfóliókezelés, 
1.5. befektetési tanácsadás, 
1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 

kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 
1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, 
1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése. 

2. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 8. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára a Bszt. 5. § (2) bekezdésében 
meghatározott alábbi kiegészítő szolgáltatások végzését: 
2.1. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, 
2.2. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében 

ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, 
2.3. a befektetési hitel nyújtása, 
2.4. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 
2.5. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
2.6. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
2.7. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
2.8. a Bszt. 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési 

szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás. 

3. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság 
részére az 1. és a 2. pontban megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységek vagy kiegészítő szolgáltatások végzését: 
3.1. az átruházható értékpapír, 
3.2. a pénzpiaci eszköz, 
3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, 
3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 

kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, 

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más 
származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének 
választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben 
kereskednek, 

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei 
és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással 
teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres 
pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, 
3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, 
3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs 

rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 
kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a 
megszűnés oka a nemteljesítés, 

3.11.  egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, 
hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 
elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 

III. Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom arról, hogy a társaság irányítása Magyarország területén létesítendő központi irodában történik. 

2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

IV. Mellékletek 

V. Megjegyzés 

Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 

      
  ……………………………….. 
     aláírás/cégszerű aláírás 
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2. Befektetési vállalkozás tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

  
A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1. Név:  
2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. Kapcsolattartó  
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 8. § (1) 
bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint: 
 
1. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni 
 
2. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni 
 
3. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság 
részére a befektetési szolgáltatási tevékenységek/kiegészítő szolgáltatások végzését: 
3.1. az átruházható értékpapír, 
3.2. a pénzpiaci eszköz, 
3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, 
3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 

kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, 

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más 
származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének 
választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben 
kereskednek, 

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei 
és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással 
teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres 
pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, 
3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, 
3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs 

rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 
kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a 
megszűnés oka a nemteljesítés, 

3.11. egyéb, az 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, 
hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 
elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 

 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom arról, hogy a társaság irányítása Magyarország területén létesítendő központi irodában történik. 
 
2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
3. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok 
 
3.1. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel 

rendelkezik. 
3.2. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:  
3.3. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon 

alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.  
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4. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok 
 
4.1. Nyilatkozom a Bszt. 31. § (2) bekezdése alapján, hogy a társaság  
4.1.1. az ügyfelével szemben fennálló elismert kötelezettségeinek eleget tett, 
4.1.2. szerződéseinek teljesítését más befektetési vállalkozás átvállalta. 

 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 

      
 ……………………………….. 
    aláírás/cégszerű aláírás 
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3. Befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmező társaságokat azonosító adatok 
1.1. Név:  
1.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. Kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 

2. Az átadó társaságot (a továbbiakban: Átadó) azonosító adatok 
2.1. Név:  
2.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.4. Kapcsolattartó  
2.4.1. neve: 
2.4.2. telefonszáma: 

3. Az átvevő társaságot (a továbbiakban: Átvevő) azonosító adatok 
3.1. Név:  
3.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3.4. Kapcsolattartó  
3.4.1. neve: 
3.4.2. telefonszáma: 

4. Az átadásra kerülő állományra vonatkozó adatok 
4.1. Az Átadó és az Átvevő között létrejött megállapodás megkötésének időpontja: 
4.2. Az átadás-átvétel határnapja: 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 140. § (1) bekezdése alapján 
engedélyezze az Átadó szerződéses kötelezettségei állományának az Átvevőre történő átruházását. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
     
    
……………………………. ……………………………. 
aláírás/cégszerű aláírás aláírás/cégszerű aláírás 
Átadó  Átvevő 
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4. Árutőzsdei szolgáltató tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1.1. Név:  
1.2. Rövidített név: 
1.3. Idegen nyelvű elnevezés:  
1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. Cégjegyzékszám: 
1.7. Jegyzett tőke: 
1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte (év, hónap, nap): 
1.10. Kapcsolattartó  
1.10.1. neve: 
1.10.2. telefonszáma: 

II. Kérelem  

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 11. § (1) 
bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára a Bszt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi árutőzsdei szolgáltatási 
tevékenységek végzését: 
1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
1.3. sajátszámlás kereskedés. 

2. A társaság tevékenységi kör módosítása esetén az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni 

3. A társaság tevékenységi kör módosítása esetén az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni 

4. Kérem, hogy az MNB a Bszt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi eszközök vonatkozásában engedélyezze a társaság 
részére az 1. pontban megjelölt árutőzsdei szolgáltatási tevékenységek végzését: 
4.1. áru, ideértve a közraktárjegyet, annak leválasztott árujegy részét, a forgalomképes vagyoni értékű jogot és az erre 

vonatkozó származtatott eszközt, 
4.2. az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, valamint az erre vonatkozó opció, 

határidős és egyéb származtatott ügylet, 
4.3. a Bszt. 6. § e)-g) pontjaiban meghatározott pénzügyi eszköz. 

III. Nyilatkozat 

A kérelmező nyilatkozatai 

1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

2. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok 

2.1. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel 
rendelkezik. 

2.2. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:  
2.3. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon 

alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.  

3. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok 

3.1. Nyilatkozom a Bszt. 36. § (2) bekezdése alapján, hogy a társaság  
3.1.1. az ügyfelével szemben fennálló elismert kötelezettségeinek eleget tett, 
3.1.2. szerződéseinek teljesítését más árutőzsdei szolgáltató átvállalta. 

IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
      ….….…………………….. 
 aláírás/cégszerű aláírás 
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5. Befektetési vállalkozásban, ÁÉKBV-alapkezelőben minősített befolyás megszerzésének és növelésének 
engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai  
1.1. Név: 
1.2. Rövidített név: 
1.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. Cégjegyzékszám: 
1.6. Befektetési vállalkozásban/ÁÉKBV-alapkezelőben a kérelem benyújtásakor meglévő részesedés (százalék): 
1.7. Megszerzés/növelés: 
1.7.1. megszerzés 
1.7.2. növelés 
1.8. Minősített befolyás fajtája: 
1.8.1. közvetlen 
1.8.2. közvetett 
1.9. Megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.10. Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
1.11. Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
1.12. Amennyiben adásvétel jogcímén szerez részesedést, az adásvételi szerződésben feltüntetett vételár összege: 
1.13. Megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja: 
1.14. Kapcsolattartó  
1.14.1. neve: 
1.14.2. telefonszáma: 

 
2. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai  
2.1. Név: 
2.2. Születési név: 
2.3. Anyja neve: 
2.4. Születési hely: 
2.5. Születési idő: 
2.6. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.7. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.8. Befektetési vállalkozásban/ÁÉKBV-alapkezelőben a kérelem benyújtásakor meglévő részesedés (százalék): 
2.9. Megszerzés/növelés: 
2.9.1. megszerzés 
2.9.2. növelés 
2.10. Minősített befolyás fajtája: 
2.10.1. közvetlen 
2.10.2. közvetett 
2.11. Megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.12. Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
2.13. Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
2.14. Amennyiben adásvétel jogcímén szerez részesedést, adásvételi szerződésben feltüntetett vételár összege: 
2.15. Kapcsolattartó  
2.15.1. neve: 
2.15.2. telefonszáma: 

 
3. Minősített befolyásszerzéssel érintett befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV-alapkezelő adatai 
3.1. Név:  
3.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  

 
4. Adásvétel esetén azon nem természetes személyek/természetes személyek azonosító adatai, amely(ek)től a részesedés 
megvásárlásra kerül  
4.1. név: 
4.2. székhely/lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.3. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
4.4. kérelem benyújtásának időpontjában a tulajdoni rész (Ft): 
4.5. kérelem benyújtásának időpontjában a szavazati jog (százalék): 



14400 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

	  

	  
	  

4.6. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
4.7. részesedés eladását követően megmaradó tulajdoni rész (Ft): 
4.8. részesedés eladását követően megmaradó szavazati jog (százalék): 
4.9. adásvételi szerződésben feltüntetett vételár összege: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 
 
1. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 

szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 37. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a kérelmezők minősített 
befolyásának megszerzését a befektetési vállalkozásban,  

 
2. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. 

törvény 20. §-a, valamint az annak értelmében alkalmazandó Bszt. 37. § (1) bekezdése alapján engedélyezze a kérelmezők 
minősített befolyásának megszerzését az ÁÉKBV-alapkezelőben. 

 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzügyi intézmény 

működését. 
 
2. Nyilatkozom, hogy megfelelek a Bszt. 37. § (4) és (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
 
3. Nyilatkozom, hogy a minősített befolyás megszerzése a befektetési vállalkozás Magyarország területén található központi 

irodából történő irányítását nem veszélyezteti.  
 
4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 

    ……………………………… 
                 aláírás/cégszerű aláírás 
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6. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1.1. Név:  
1.2. Rövidített név: 
1.3. Idegen nyelvű elnevezés: 
1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. Cégjegyzékszám: 
1.7. Jegyzett tőke: 
1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte (év, hónap, nap): 
1.10.  Kapcsolattartó  
1.10.1. neve: 
1.10.2. telefonszáma: 
 
2. A társaság minősített befolyással rendelkező nem természetes személy tulajdonosait azonosító adatok  
2.1. Név: 
2.2. Rövidített név: 
2.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.5. Cégjegyzékszám: 
2.6. Minősített befolyás fajtája: 
2.6.1. közvetlen 
2.6.2. közvetett 
2.7. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.8. Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
2.9. Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
2.10. Megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja: 
 
3. A társaság minősített befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosait azonosító adatok  
3.2. Név: 
3.3. Születési név: 
3.4. Anyja neve: 
3.5. Születési hely: 
3.6. Születési idő: 
3.7. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.8. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.9. Minősített befolyás fajtája: 
3.9.1. közvetlen 
3.9.2. közvetett 
3.10. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
3.11.  Megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
3.12.  Megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
3.13.  Megszerezni kívánt értékpapír ISIN-kódja: 
 
4. Ügyvezető, igazgatóság elnöke vagy felügyelőbizottság elnöke jelöltet azonosító adatok  
 
4.1. Tisztség pontos megjelölése  ügyvezető/igazgatóság elnöke/felügyelőbizottság elnöke 

 
4.2. Név: 
4.3. Születési név: 
4.4. Anyja neve: 
4.5. Születési hely: 
4.6. Születési idő: 
4.7. Állampolgárság: 
4.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.10. Személyi igazolvány száma: 
4.11. Útlevélszáma: 
4.12. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
4.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
4.14. Első számú vezető: 
4.14.1. igen 
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4.14.2. nem 
4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
4.15. Tisztség alapja: 
4.15.1. megválasztás 
4.15.1.1. első megválasztás 
4.15.1.2. újraválasztás 
4.15.2. kinevezés 
4.15.2.1. első kinevezés 
4.15.2.2. újbóli kinevezés 
4.16.  Alkalmazott 
4.16.1. igen 
4.16.2. nem 
4.17. Cégjegyzési jog: 
4.17.1. nincs 
4.17.2. van 
4.17.1.1. önálló 
4.17.1.2. együttes 
4.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
4.18. Első számú vezető esetében 
4.18.1. e-mail cím (munkahelyi): 
4.18.2. telefon (munkahelyi): 
 
II. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 5. §-a alapján engedélyezze a 
társaság számára a befektetési alapkezelés (kollektív portfóliókezelés) Kbftv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi 
résztevékenységeinek végzését: 
1.1. befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések 

meghozatala és végrehajtása); 
1.2. a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása: 
1.2.1. könyvviteli és jogi feladatok ellátása, 
1.2.2. információszolgáltatás befektetők részére, 
1.2.3. eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése, 
1.2.4. jogszerű magatartás ellenőrzése, 
1.2.5. a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 
1.2.6. hozamfizetés, 
1.2.7. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával 

összefüggő adminisztrációs feladatok, 
1.2.8. a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését), 
1.2.9. nyilvántartások vezetése; 
1.3. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása. 
 
2. Kérem, hogy az MNB a Kbftv. 6. § (2) bekezdése alapján engedélyezze a társaság számára az alábbi tevékenységek végzését: 
2.1. portfóliókezelés,  
2.2. befektetési tanácsadás, 
2.3. kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amely 

dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység 
jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja. 

 
3. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök 
vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a II. 2. pontban megjelölt portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, letéti 
őrzési és letétkezelési tevékenységek végzését: 
3.1. az átruházható értékpapír, 
3.2. a pénzpiaci eszköz, 
3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, 
3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 

kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, 

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más 
származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének 
választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben 
kereskednek, 
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3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei 
és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással 
teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres 
pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, 
3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, 
3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs 

rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 
kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a 
megszűnés oka a nemteljesítés, 

3.11. egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, 
hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 
elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 

 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy az alapítani kívánt társaság: 
  
1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív 

befektetési forma leányvállalata, 
1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív 

befektetési forma anyavállalatának leányvállalata, 
1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező 

befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, befektetési alapkezelőben, biztosítóban, kollektív befektetési formában 
ellenőrző befolyással rendelkezik. 

 
2. Nyilatkozom, hogy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésének irányítása a Magyarország 

területén létesítendő központi irodában történik.  
 
3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  ………………………………  
       aláírás/cégszerű aláírás 
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7. ÁÉKBV-alapkezelő tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. kapcsolattartó 
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 5. §-a alapján engedélyezze a társaság számára a 
befektetési alapkezelés (kollektív portfóliókezelés) Kbftv. 6. § (1) bekezdése szerinti egyes résztevékenységeit magában foglaló 
tevékenységi körének módosítását az alábbiak szerint: 
 
1. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni 
 
2. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni 
 
3. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök 
vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a II. 1. pontban megjelölt portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, vagy letéti 
őrzési, letétkezelési tevékenységek végzését: 
3.1. az átruházható értékpapír, 
3.2. a pénzpiaci eszköz, 
3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, 
3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 

kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, 

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más 
származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének 
választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben 
kereskednek, 

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei 
és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással 
teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres 
pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, 
3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, 
3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs 

rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 
kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a 
megszűnés oka a nemteljesítés, 

3.11. egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, 
hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 
elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 

 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok 
1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív 

befektetési forma leányvállalata, 
1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív 

befektetési forma anyavállalatának leányvállalata, 
1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező 

befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, befektetési alapkezelőben, biztosítóban, kollektív befektetési formában 
ellenőrző befolyással rendelkezik. 
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2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
     
  ………………………………… 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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8. Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1.1. Név:  
1.2. Rövidített név: 
1.3. Idegen nyelvű elnevezés: 
1.4. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.5. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. Cégjegyzékszám: 
1.7. Jegyzett tőke: 
1.8. Alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
1.9. Cégbírósági bejegyzés kelte (év, hónap, nap): 
1.10. Kapcsolattartó  
1.10.1. neve: 
1.10.2. telefonszáma: 

 
2. A társaság minősített befolyással rendelkező nem természetes személy tulajdonosait azonosító adatok  
2.1. Név: 
2.2. Rövidített név: 
2.3. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.4. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.5. Cégjegyzékszám: 
2.6. Minősített befolyás fajtája:  
2.6.2. közvetlen: 
2.6.3. közvetett: 
2.7. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 

 
3. A társaság minősített befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosait azonosító adatok  
3.1. Név: 
3.2. Születési név: 
3.3. Anyja neve: 
3.4. Születési hely: 
3.5. Születési idő: 
3.6. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.7. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.8. Minősített befolyás fajtája: 
3.8.1. közvetlen: 
3.8.2. közvetett: 
3.9. Befektetési alapkezelőben megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 

 
4. Ügyvezető, igazgatóság elnöke vagy felügyelőbizottság elnöke jelöltet azonosító adatok  
 
4.1. Tisztség pontos megjelölése  ügyvezető/igazgatóság elnöke/felügyelőbizottság elnöke 

 
4.2. Név: 
4.3. Születési név: 
4.4. Anyja neve: 
4.5. Születési hely: 
4.6. Születési idő: 
4.7. Állampolgárság: 
4.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
4.10.  Személyi igazolvány száma: 
4.11.  Útlevélszáma: 
4.12.  Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
4.13.  Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
4.14.  Első számú vezető: 
4.14.1. igen 
4.14.2. nem 
4.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
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4.15. Tisztség alapja: 
4.15.1. megválasztás 
4.15.1.1. első megválasztás 
4.15.1.2. újraválasztás 
4.15.2. kinevezés 
4.15.2.1. első kinevezés 
4.15.2.2. újbóli kinevezés 
4.16.  Alkalmazott 
4.16.1. igen 
4.16.2. nem 
4.17.  Cégjegyzési jog: 
4.17.1. nincs 
4.17.2. van 
4.17.2.1. önálló 
4.17.2.2. együttes 
4.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
4.18.  Első számú vezető esetében 
4.18.1. e-mail cím (munkahelyi): 
4.18.2. telefon (munkahelyi): 
 
II. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 5. §-a alapján engedélyezze a 
társaság számára a 7. § (1) bekezdésében meghatározott alábbi tevékenységeinek végzését: 
1.1. befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések 

meghozatala és végrehajtása); 
1.2. kockázatkezelés. 
 
2. Kérem, hogy az MNB a Kbftv. 5. §-a alapján az ABAK részére az alternatív befektetési alap (a továbbiakban: ABA) kezelése során 
a Kbftv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi tevékenységek végzését engedélyezze: 
2.1. adminisztratív feladatok: 
2.1.1. könyvviteli és jogi feladatok ellátása, 
2.1.2. információszolgáltatás befektetők részére, 
2.1.3. eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése, 
2.1.4. jogszerű magatartás ellenőrzése, 
2.1.5. a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 
2.1.6. hozamfizetés, 
2.1.7. az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő 

adminisztrációs feladatok, 
2.1.8. a megkötött ügyletek tekjesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve, 
2.1.9. nyilvántartások vezetése; 
2.2.  az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása; 
2.3.  az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a 

létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és 
ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos 
tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó 
szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik. 

 
3. Kérem, hogy az MNB a Kbftv. 5. §-a alapján engedélyezze a társaság számára a Kbftv. 7. § (3) bekezdésében meghatározott 
alábbi tevékenységek végzését: 
3.1. portfóliókezelés,  
3.2. befektetési tanácsadás, 
3.3. kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amely 

dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység 
jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, 

3.4. pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása. 
 
4. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök 
vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a II. 2. pontban megjelölt portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, letéti 
őrzési és letétkezelési, továbbá a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása tevékenységek végzését: 
4.1. az átruházható értékpapír, 
4.2. a pénzpiaci eszköz, 
4.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, 
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4.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 
kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, 

4.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más 
származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének 
választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 

4.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben 
kereskednek, 

4.7. a 4.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei 
és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással 
teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres 
pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 

4.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, 
4.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, 
4.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs 

rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 
kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a 
megszűnés oka a nemteljesítés, 

4.11. egyéb, a 4.1-4.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, 
hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 
elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 

 
III. Nyilatkozatok  
 
1. Nyilatkozom, hogy az alapítani kívánt társaság:  
 
1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító 

leányvállalata, 
 
1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító 

anyavállalatának leányvállalata, 
 
1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező 

másik ABAK-ban, ÁÉKBV-alapkezelőben, befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, biztosítóban ellenőrző befolyással 
rendelkezik. 

 
2. Tevékenységi engedélyezés esetén szükséges nyilatkozatok 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésének irányítása a 

Magyarország területén létesítendő központi irodában történik.  
 
2.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
   ……………………………..  
       aláírás/cégszerű aláírás 
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9. Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) tevékenységi köre módosításának engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1. Név:  
2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. Kapcsolattartó  
4.1. neve: 
4.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 5. §-a alapján engedélyezze a 
társaság számára a Kbftv. 7. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a társaság tevékenységi körének módosítását: 
 
1. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja felvenni 
 
2. A társaság az alábbi tevékenységi kört/köröket kívánja leadni 
 
3. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott alábbi pénzügyi eszközök 
vonatkozásában engedélyezze a társaság részére a portfóliókezelési, befektetési tanácsadási, letéti őrzési és letétkezelési, 
továbbá a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása tevékenységek végzését: 

3.1. az átruházható értékpapír, 
3.2. a pénzpiaci eszköz, 
3.3. a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, 
3.4. az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 

kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, 

3.5. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más 
származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének 
választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 

3.6. az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely 
fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben 
kereskednek, 

3.7. a 3.6. pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei 
és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással 
teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres 
pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, 

3.8. a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, 
3.9. a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, 
3.10. az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs 

rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős 
kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely 
az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a 
megszűnés oka a nemteljesítés, 

3.11. egyéb, a 3.1-3.10. pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, 
hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert 
elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint az 
1287/2006/EK bizottsági rendelet 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 

 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy a társaság:  

 
1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító 

leányvállalata, 
 
1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező másik ABAK, ÁÉKBV-alapkezelő, befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító 

anyavállalatának leányvállalata, 
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1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező 
másik ABAK-ban, ÁÉKBV-alapkezelőben, befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, biztosítóban ellenőrző befolyással 
rendelkezik. 

 
2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
3. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok 

 
3.1. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel 

rendelkezik. 
 

3.2. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni:  
 

3.3. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon 
alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült.  
 

4. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok 
 

4.1. Nyilatkozom, hogy a társaságnak a megszüntetésre kerülő tevékenységéből származó kötelezettsége nincs. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
     
     ………………………….. 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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10. Befektetési alapkezelőnél ügyvezető, igazgatóság elnöke, felügyelőbizottság elnöke megválasztásának, 
kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 
1.1.  Név:  
1.2.  Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3.  Adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4.  Kapcsolattartó  
1.4.1. neve: 
1.4.2. telefonszáma: 
 
2. A társaság által ügyvezetőnek, igazgatóság elnökének vagy felügyelőbizottság elnökének jelölt személyeket azonosító adatok  
 
2.1. Tisztség pontos megjelölése  befektetési alapkezelőnél ügyvezető/igazgatóság elnöke/felügyelőbizottság 

elnöke 
 
2.2. Név: 
2.3. Születési név: 
2.4. Anyja neve: 
2.5. Születési hely: 
2.6. Születési idő: 
2.7. Állampolgárság: 
2.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.10. Személyi igazolvány száma: 
2.11. Útlevélszáma: 
2.12. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): 
2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

2.14. Első számú vezető: 
2.14.1. igen 
2.14.2. nem 
2.14.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
2.15. Tisztség alapja: 
2.15.1. megválasztás 
2.15.1.1. első megválasztás 
2.15.1.2. újraválasztás 
2.15.2. kinevezés 
2.15.2.1. első kinevezés 
2.15.2.2. újbóli kinevezés 
2.16.  Alkalmazott 
2.16.1. igen 
2.16.2. nem 
2.17.  Cégjegyzési jog: 
2.17.1. nincs 
2.17.2. van 
2.17.2.1. önálló 
2.17.2.2. együttes 
2.17.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
2.18.  Első számú vezető esetében 
2.18.1. e-mail cím (munkahelyi): 
2.18.2. telefon (munkahelyi): 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 19. § (3) bekezdése alapján engedélyezze  
1. az ügyvezető 
2. az igazgatóság elnöke 
3. a felügyelőbizottság elnöke  
 
megválasztását/kinevezését/újraválasztását.  
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III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
 
 ………………………………… 
 aláírás/cégszerű aláírás 
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11. Tőzsde, elszámolóházi és értéktári tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél szabályzatának, 
szabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmezőt azonosító adatok 
1. Név:  
2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
3. Kapcsolattartó  
3.1. neve: 
3.2. telefonszáma: 
 
II. A kérelmező szabályzatának címe: 
 

 

III. A kérelmező szabályzatát vagy szabályzata módosítását jóváhagyó szervezeti egység megnevezése, továbbá a 
kérelmező szervezeti egysége által kibocsátott jóváhagyó dokumentum száma és kelte: 
 

 

IV. Kérelem  
 
Kérem a Magyar Nemzeti Banktól a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  
1. 318. § (1) bekezdése,  
2. 345. § (1) bekezdése,  
3. 350/B.§ (1) bekezdése vagy  
4. 350/E. § (1) bekezdése  
 
alapján a II. pontban megjelölt szabályzatok vagy szabályzatok módosításának a jóváhagyását. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

   …………………………….. 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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12. Befektetési vállalkozásoknál és árutőzsdei szolgáltatóknál bejelentés köteles személy megválasztására, 
kinevezésére, újraválasztására vonatkozó bejelentés és nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltatót (továbbiakban: befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei 
szolgáltató) azonosító adatok 
1.1.  név:  
1.2.  székhely:  
1.3.  kapcsolattartó  
1.3.1. neve: 
1.3.2. telefonszáma: 
 
2. A befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltató által vezető tisztségviselőként, részvénytársasági formában működő 
befektetési vállalkozás ügyvezetőjének, árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítójának, befektetési szolgáltatási 
tevékenység irányítójának, befektetési vállalkozás első számú vezetőjének, fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás 
vezetőjének, igazgatósági tagjának, felügyelőbizottsági tagjának, létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású 
személyként meghatározott személyként jelölt személy(eke)t azonosító adatok  
 
2.1.  A kérelemmel érintett személy jelölt(ek) száma:  
 
2.2.  Tisztség pontos megjelölése vezető tisztségviselő/részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás 

ügyvezetője/árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítója/befektetési 
szolgáltatási tevékenység irányítója/befektetési vállalkozás első számú 
vezetője/fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője/igazgatósági 
tag/felügyelőbizottsági tag/létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású 
személyként meghatározott személy 
 

2.3.  Név: 
2.4.  Születési név: 
2.5.  Anyja neve: 
2.6.  Születési hely: 
2.7.  Születési idő: 
2.8.  Állampolgárság: 
2.9.  Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.10.  Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.11.  Személyi igazolvány száma: 
2.12.  Útlevélszáma: 
2.13.  Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
2.14. Tisztség alapja: 
2.14.1. megválasztás 
2.14.1.1. első megválasztás 
2.14.1.2.  újraválasztás 
2.14.2.  kinevezés 
2.14.2.1. első kinevezés 
2.14.2.2.  újbóli kinevezés 
2.15. Alkalmazott: 
2.15.1.  igen 
2.15.2.  nem 
2.16. Cégjegyzési jog: 
2.16.1.  nincs 
2.16.2.  van: 
2.16.2.1. önálló 
2.16.2.2. együttes 
2.16.3.  adatszolgáltatásban később jelentem 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdés d) pontja és 
159. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyilvántartásba vegye a(z) 

1.  vezető tisztségviselő [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont a) alpont], 
2.  részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetője [Bszt. 22. (1) bekezdés], 
3.  árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítója (Bszt. 23. §), 
4.  befektetési szolgáltatási tevékenység irányítója [Bszt. 22. § (4) bekezdés], 
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5.  befektetési vállalkozás első számú vezetője [Bszt. 22. § (3) bekezdés], 
6.  fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője [Bszt. 22. § (2) bekezdés], 
7.  igazgatósági tag [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont a) alpont], 
8.  felügyelőbizottsági tag [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont a) alpont], 
9.  létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy [Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pont c) 

alpont] 
 
első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését.  
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
    ……..………………………  
       aláírás/cégszerű aláírás 
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13. Befektetési alapkezelőnél bejelentés köteles személy megválasztására, kinevezésére, újraválasztására vonatkozó 
bejelentés és nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező befektetési alapkezelőt (továbbiakban: befektetési alapkezelő) azonosító adatok 
1.1.  Név:  
1.2.  Székhely: 
1.3.  Kapcsolattartó  
1.3.1. neve: 
1.3.2. telefonszáma: 
 
2. A befektetési alapkezelő által igazgatósági tagjának, felügyelőbizottsági tagjának, létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó 
bármely belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személyként, teljes tevékenységet irányító 
személyként, a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személyként, 
adminisztratív tevékenységet irányító személyként jelölt személy(eke)t azonosító adatok  
 
2.1.  A kérelemmel érintett személy jelölt(ek) száma:  
 
2.2.  Tisztség pontos megjelölése igazgatósági tag/felügyelőbizottsági tag/létesítő okirat vagy a működésre 

vonatkozó bármely belső szabályzat által vezető állású személyként 
meghatározott személy/teljes tevékenységet irányító személy/a 
befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek 
kereskedését irányító személy/adminisztratív tevékenységet irányító személy 
 

2.3.  Név: 
2.4.  Születési név: 
2.5.  Anyja neve: 
2.6.  Születési hely: 
2.7.  Születési idő: 
2.8.  Állampolgárság: 
2.9.  Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.10. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.11. Személyi igazolvány száma: 
2.12. Útlevélszáma: 
2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
2.14. Tisztség alapja: 
2.14.1. megválasztás 
2.14.1.1. első megválasztás 
2.14.1.2.  újraválasztás 
2.14.2. kinevezés 
2.14.2.1. első kinevezés 
2.14.2.2.  újbóli kinevezés 
2.15. Alkalmazott: 
2.15.1. igen 
2.15.2. nem 
2.16. Cégjegyzési jog: 
2.16.1.   nincs 
2.16.2.   van 
2.16.1.1. önálló 
2.16.1.2. együttes 
2.16.3. adatszolgáltatásban később jelentem 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 19. § (12) bekezdése, 164. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja 
és 167. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvántartásba vegye a(z) 

1. igazgatósági tag [Kbftv. 19. § (2) bekezdés], 
2. felügyelőbizottsági tag [Kbftv. 19. § (2) bekezdés], 
3. létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy [Kbftv. 19. § (2) bekezdés], 
4. teljes tevékenységet irányító személy [Kbftv. 19. § (5) bekezdés], 
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5. a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy [Kbftv. 19. § 
(6) bekezdés], 

6. adminisztratív tevékenységet irányító személy [Kbftv. 19. § (7) bekezdés] 
 
első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését. 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 ……………………………….… 
 aláírás/cégszerű aláírás 
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14. Befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK) kiszervezésének 
bejelentése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő befektetési vállalkozást, árutőzsdei szolgáltatót, befektetési alapkezelőt (ÁÉKBV-alapkezelő/ABAK) azonosító adatok 
1. Név:  
2. Székhely: 
3. Kapcsolattartó  
3.1. neve: 
3.2. telefonszáma: 
 
II. Bejelentés 
 
1.Bejelentem a Magyar Nemzeti Bank részére  
1.1. a befektetési vállalkozás vonatkozásában a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 80. § (4) bekezdése alapján 
1.2. az árutőzsdei szolgáltató vonatkozásában a Bszt. 92. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó 80. § (4) bekezdése alapján 
1.3. az ÁÉKBV- alapkezelő vonatkozásában a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 40. § (7) bekezdése alapján 
1.4. az ABAK vonatkozásában a Kbftv. 41. § (1) bekezdése alapján    
 
a kiszervezés tényét. 
 
2. Kiszervezés bejelentésére vonatkozó adatok 
2.1. Kiszervezést végző neve: 
2.2. Kiszervezést végző rövidített neve: 
2.3. Kiszervezést végző székhelye/állandó lakcíme: 
2.4. Kiszervezést végző adószáma: 
2.5. Kiszervezésre vonatkozó szerződés kelte (év, hónap, nap): 
2.6. Kiszervezés időtartama (határozott/határozatlan): 
2.7. Határozott időtartam esetén (év, hónap, nap): 
2.8. Kiszervezett tevékenység: 
 
III. Mellékletek  
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
          ……………………………… 
               aláírás/cégszerű aláírás 
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15. Tőzsdénél vezető állású személy megválasztására, kinevezésére, újraválasztására vonatkozó bejelentés és 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező tőzsdét (továbbiakban: tőzsde) azonosító adatok 
1.1.  Név:  
1.2.  Székhely:  
1.3.  Kapcsolattartó  
1.4. neve: 
1.5. telefonszáma: 
 
2. A tőzsde által vezető állású személynek – vezető tisztségviselőnek, felügyelőbizottsági tagnak, alapszabály, alapító okirat, 
társasági szerződés, szervezeti és működési szabályzat által meghatározottak alapján vezető állású személynek – jelölt 
személy(eke)t azonosító adatok  
 
2.1.  A kérelemmel érintett személy jelölt(ek) száma:  
2.2.  Tisztség pontos megjelölése  vezető tisztségviselő/felügyelőbizottsági tag/alapszabály, alapító okirat, 

társasági szerződés, szervezeti és működési szabályzat által vezető állású 
személyként meghatározott személy 
 

2.3. Név: 
2.4. Születési név: 
2.5. Anyja neve: 
2.6. Születési hely: 
2.7. Születési idő: 
2.8. Állampolgárság: 
2.9. Lakcím (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.10. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.11. Személyi igazolvány száma: 
2.12. Útlevélszáma: 
2.13. Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
2.14. Tisztség alapja: 
2.14.1. megválasztás 
2.14.1.1.  első megválasztás 
2.14.1.2.  újraválasztás 
2.14.2.  kinevezés 
2.14.2.1.  első kinevezés 
2.14.2.2.  újbóli kinevezés 
2.15.  Alkalmazott: 
2.15.1.  igen 
2.15.2.  nem 
2.16.  Cégjegyzési jog: 
2.16.1. nincs 
2.16.2. van: 
2.16.2.1.  önálló 
2.16.2.2.  együttes 
2.16.3.  adatszolgáltatásban később jelentem 

 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 332. § (1) bekezdés d) pontja, 356. §-a és 391. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján nyilvántartásba vegye a tőzsde 

1.  vezető tisztségviselője, 
2.  felügyelőbizottsági tagja, 
3.  alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, szervezeti és működési szabályzat által vezető állású személyként 

meghatározott személye 
 
első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését.  
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III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 ……………………….………… 
 aláírás/cégszerű aláírás 
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16. Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési 
vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, piacműködtető és befektetési alapkezelő elnevezésére, székhelyére vonatkozó 

bejelentés és nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, központi szerződő felet, központi értéktárat, tőzsdét, befektetési 
vállalkozást, árutőzsdei szolgáltatót, piacműködtetőt, befektetési alapkezelőt azonosító adatok 
1. (korábbi) Név:  
2. (korábbi) Székhely:  
3.  Kapcsolattartó  
3.1. neve: 
3.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 391. § (1) bekezdés a) 
pontja és 395. § (1) bekezdés i) pontja alapján vegye nyilvántartásba az I. pontban megjelölt elszámolóházi tevékenységet végző 
szervezet/központi szerződő fél/központi értéktár/tőzsde  
 
1.1. új nevét, amely a következő: 
1.2. új székhelyét, amely a következő: 
 
2. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés i) pontja és 159. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
vegye nyilvántartásba az I. pontban megjelölt befektetési vállalkozás / árutőzsdei szolgáltató  
 
2.1. új nevét, amely a következő: 
2.2. új székhelyét, amely a következő: 
 
3. Kérem, hogy az MNB a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés j) pontja és 164. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján vegye nyilvántartásba 
az I. pontban megjelölt befektetési alapkezelő 
 
3.1. új nevét, amely a következő: 
3.2. új székhelyét, amely a következő: 
 
III. Mellékletek  
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 …………………………………. 
 aláírás/cégszerű aláírás 
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17. Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési 
vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató és befektetési alapkezelő telephelyének, fióktelepének, képviseletének 

megnyitására és megszűnésére, valamint fióktelep létesítésének időpontjára és helyére vonatkozó bejelentés és 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

A kérelmező elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, központi szerződő felet, központi értéktárat, tőzsdét, befektetési 
vállalkozást, árutőzsdei szolgáltatót és befektetési alapkezelőt azonosító adatok 
1.  név:  
2.  székhely:  
3.  kapcsolattartó  
3.1. neve: 
3.2. telefonszáma: 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 391. § (1) bekezdés i) 
pontja és a 395. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyilvántartásba vegye a(z) elszámolóházi tevékenységet végző 
szervezet/központi szerződő fél/központi értéktár/tőzsde 

1.1. fióktelepének/képviseletének megnyitását 
1.1.1. Név: 
1.1.2. Cím: 
1.1.3. Időpont: 

1.2. fióktelepének/képviseletének megszűnését 
1.2.1. Név: 
1.2.2. Cím: 
1.2.3. Időpont: 

2. Kérem, hogy az MNB a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés f) pontja és a 159. § (1) bekezdés i) pontja 
alapján nyilvántartásba vegye a(z) befektetési vállalkozás/árutőzsdei szolgáltató  

2.1. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megnyitását 
2.1.1. Név: 
2.1.2. Cím: 
2.1.3. Időpont: 

2.2. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megszűnését 
2.2.1. Név: 
2.2.2. Cím: 
2.2.3. Időpont: 

3. Kérem, hogy az MNB a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés g) pontja és 164. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja nyilvántartásba vegye a 
befektetési alapkezelő 

3.1. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megnyitását 
3.1.1. Név: 
3.1.2. Cím: 
3.1.3. Időpont: 

 
3.2. telephelyének/fióktelepének/képviseletének megszűnését 
3.2.1. Név: 
3.2.2. Cím: 
3.2.3. Időpont: 
 
III. Mellékletek  
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
   ………………………………. 
 aláírás/cégszerű aláírás 
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18. Befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, kollektív befektetési forma, elszámolóházi tevékenységet végző 
szervezet, központi értéktár, pénzügyi intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény, magánnyugdíjpénztár és biztosító a tevékenység megkezdését megelőző értékpapír-
kölcsönzési tevékenységére vonatkozó bejelentés és nyilvántartásba vétel iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező befektetési vállalkozást, befektetési alapkezelőt, kollektív befektetési formát, elszámolóházi tevékenységet végző 
szervezetet, központi értéktárat, pénzügyi intézményt, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézményt, magánnyugdíjpénztárat, biztosítót azonosító adatok 
1. Név:  
2. Székhely: 
3. Kapcsolattartó  
3.1. neve: 
3.2. telefonszáma: 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 168. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba 
vegye a befektetési vállalkozás/befektetési alapkezelő/a kollektív befektetési forma/elszámolóházi tevékenységet végző 
szervezet/központi értéktár/pénzügyi intézmény/önkéntes kölcsönös biztosító pénztár/foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény/magánnyugdíjpénztár/biztosító értékpapír-kölcsönzési tevékenységét. 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év) _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
     .……………………….…  
      aláírás/cégszerű aláírás 
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19. Bszt. szerinti függő ügynök és további közvetítő nyilvántartásba vétele iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok  

1. Természetes személyt azonosító adatok 
1.1. név: 
1.2. születési név: 
1.3. születési hely, idő: 
1.4. anyja neve: 
1.5. állampolgárság: 
1.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.7. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése (típusa): 
1.8. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
1.9. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. Társaságot azonosító adatok 
2.1. cégnév:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.4. külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe (postai irányítószám, település, közterület neve, 

közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.5. cégjegyzékszám: 
2.6. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.7. képviseletre jogosultak neve és beosztása: 
2.8. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

II. Kérelem  

Kérem és egyúttal akként nyilatkozom, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)  

1.1 személyemet 
1.2 a társaságot 

2.1. függő ügynökként [Bszt. 114. § (1) bekezdés] 
2.2. további közvetítőként [Bszt. 115. § (4) bekezdés] 

vegye nyilvántartásba. 

III. Közvetíteni kívánt tevékenységek  

1. Befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások  
1.1. megbízás felvétele és továbbítása, 
1.2. megbízás végrehajtása az ügyfél javára,  
1.3. sajátszámlás kereskedés, 
1.4. portfóliókezelés, 
1.5. befektetési tanácsadás, 
1.6. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 

kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 
1.7. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,  
1.8. multilaterális kereskedési rendszer működtetése, 
1.9. a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,  
1.10. a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében 

ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,  
1.11. a befektetési hitel nyújtása, 
1.12. a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 
1.13. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, 
1.14. a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
1.15. jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
1.16. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 

2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 6. § e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául 
szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás. 

2. Árutőzsdei szolgáltatások 
2.1. árutőzsdei megbízás felvétele és továbbítása, 
2.2. árutőzsdei megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
2.3. árutőzsdei sajátszámlás kereskedés. 

 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 14425

	  

	  
	  

IV. Természetes személy kérelmező esetén erkölcsi bizonyítvány benyújtása  

1. A Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványomat jelen kérelmemhez 
csatolom. 

2. A Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági (erkölcsi) bizonyítványomat ezirányú kezdeményezésemre a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala küldi meg az MNB részére  

V. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy  
 
1.1. nem állok tevékenységemnek megfelelő foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt. 
 
1.2. ellenem az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a 

befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését. 

 
2. Nyilatkozom, hogy 
 
2.1. a Társaság ellen az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította 

meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei 
szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését. 

 
VI. Mellékletek 
 
VII. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
  
    
    …………………………….... 
      aláírás/cégszerű aláírás 
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20. Kbftv. szerinti közvetítő és, további közvetítő nyilvántartásba vétele iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok  
 
1. Természetes személyt azonosító adatok  
1.1. név: 
1.2. születési név: 
1.3. születési hely, idő: 
1.4. anyja neve: 
1.5. állampolgárság: 
1.6. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.7. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány megnevezése (típusa): 
1.8. egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
1.9. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. Társaságot azonosító adatok 
2.1. cégnév:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.4. külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe (postai irányítószám, település, közterület neve, 

közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.5. cégjegyzékszám: 
2.6. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.7. képviseletre jogosultak neve és beosztása: 
2.8. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem  
 
Kérem és egyúttal akként nyilatkozom, hogy a Magyar Nemzeti Bank ( a továbbiakban: MNB)  
 
1.1 személyemet 
1.2 a társaságot 
 
2.1. függő ügynökként [Bszt. 114. § (1) bekezdés] 
2.2. további közvetítőként [Bszt. 115. § (4) bekezdés] 
 
vegye nyilvántartásba. 
 
III. Közvetíteni kívánt tevékenységek  
 
3.1 ABAK-alapkezelő esetében: 
3.1.1. az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása (Kbftv. 7. § (2) bekezdés b) 

pont), 
3.1.2. az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő 

adminisztrációs feladatok [Kbftv. 7. § (2) bekezdés a) pont ag) alpont], 
 
3.2 ÁÉKBV-alapkezelő esetében: 
3.2.1. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása (Kbftv. 6. § (1) 

bekezdés c) pont), 
3.2.2. az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő 

adminisztrációs feladatok [Kbftv. 6. § (1) bekezdés b) pont bg) alpont], 
 
IV. Természetes személy kérelmező esetén erkölcsi bizonyítvány benyújtása  
 
3. A Kbftv. 112. §-a alapján alkalmazandó Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi 

bizonyítványomat jelen kérelmemhez csatolom. 
 
4. A Kbftv. 112. §-a alapján alkalmazandó Bszt. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági (erkölcsi) bizonyítványomat 

ezirányú kezdeményezésemre a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala küldi meg az MNB 
részére  

 
V. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy  
 
1.1. Nem állok tevékenységemnek megfelelő foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt. 
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1.2. Ellenem az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a 

befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését. 

 
2. Nyilatkozom, hogy 
 
2.1. A Társaság ellen az MNB vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította 

meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg az árutőzsdei 
szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését. 

 
VI. Mellékletek 
 
VII. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
  
    
    …………………………….... 
       aláírás/cégszerű aláírás 
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5. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 

A Bit. hatálya alá tartozó, a biztosítót érintő, a rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési, 
jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa 

 
1. Biztosító alapításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmezőt azonosító adatok  
 
1.1. Nem természetes személy kérelmező azonosító adatai 
1.1.1. név:  
1.1.2. rövidített név: 
1.1.3. idegen nyelvű elnevezés 
1.1.4. székhely:  
1.1.5. telephely: 
1.1.6. fióktelep: 
1.1.7. tevékenység végzésének helye: 
1.1.8. cégjegyzékszám: 
1.1.9. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.10. képviseletre jogosultak neve: 
1.1.11. képviseletre jogosultak beosztása: 
1.1.12. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
1.1.13. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.1.14. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
1.1.15. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
1.1.16. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db): 
1.1.17. megszerezni kívánt részjegyek névértéke (Ft): 
 
1.2. Természetes személy azonosító adatai 
1.2.1. név: 
1.2.2. születési név: 
1.2.3. anyja neve: 
1.2.4. születési hely: 
1.2.5. születési idő: 
1.2.6. állampolgárság: 
1.2.7. lakcím (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
1.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
1.2.9. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.2.10. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
1.2.11. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
1.2.12. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db): 
1.2.13. megszerezni kívánt részjegyek névértéke (Ft): 
 
2. Az alapítandó biztosítót azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név: 
2.3. idegen nyelvű elnevezés:  
2.4. székhely: 
2.5. telephely: 
2.6. fióktelep: 
2.7. levelezési cím postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.8. működési terület: 
2.9. induló tőke: 
2.10. alapszabály kelte (év, hónap, nap): 
2.11. intézmény típusa: 
2.11.1. biztosító részvénytársaság 
2.11.2. kölcsönös biztosító egyesület 
2.11.3. biztosító szövetkezet 
2.11.4. harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe  

 
2.12. végezni kívánt biztosítási ág: 
2.12.1. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 1. melléklete szerinti 

nem életbiztosítási ág 
2.12.2. a Bit. 2. melléklete szerinti életbiztosítási ág. 
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3. Az alapítandó biztosító vezető állású személy jelöltjeinek azonosító adatai  
 
3.1. Tisztség pontos megjelölése:  ügyvezető/igazgatóság elnöke/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság 

tagja/felügyelőbizottság elnöke 
3.2. név: 
3.3. születési név: 
3.4. anyja neve: 
3.5. születési hely: 
3.6. születési idő: 
3.7. állampolgárság: 
3.8. lakcím (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.9. első számú vezető: 
3.9.1.  igen 
3.9.2.  nem 
3.10. tisztség alapja: 
3.10.1.  megválasztás 
3.10.2.  kinevezés 
3.11. alkalmazott: 
3.11.1.  igen 
3.11.2.  nem 
3.12. cégjegyzési jog: 
3.12.1.  nincs 
3.12.2.  van: 
3.12.2.1. önálló 
3.12.2.2. együttes 

 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Bit. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján az I. 2. pontban megjelölt 
biztosító alapítását a csatolt iratok alapján engedélyezze. 
 
III. Nyilatkozatok  
 
1. A kérelmező nyilatkozatai 
 
1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett 

ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó:  
 
1.2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. Az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző nem természetes személy kérelmező további nyilatkozatai 
 
2.1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az alapítandó biztosító 

működését. 
 
2.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző általam képviselt alapító nem természetes 

személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.  
 
2.3. Nyilatkozom, hogy az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző általam képviselt nem természetes személy 

alapító vezető állású személyével szemben kizáró ok nem áll fenn. 
 
2.4. Nyilatkozom, hogy az alábbi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségeim vannak:  
 
2.5. Nyilatkozom, hogy az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett 

szervek útján történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.  
 
3. Az alapítandó biztosítóban minősített befolyást szerző természetes személy kérelmező további nyilatkozatai  
 
3.1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az alapítandó biztosító 

működését, személyemmel szemben kizáró ok nem áll fenn. 
 
3.2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 
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IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
     ……………………………. 
           aláírás/cégszerű aláírás 
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2. Biztosítási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránt kérelem formanyomtatványa 
 

I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1. név:  
2. rövidített név:  
3. idegen nyelvű elnevezés: 
4. székhely: 
5. telephely: 
6. fióktelep: 
7. cégjegyzékszám: 
8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
9. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
10. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény (a továbbiakban: Bit.) 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján a biztosító részére a biztosítási tevékenység megkezdését 
engedélyezze az alábbi ágazat(ok)ban: 
 
1.1. Nem-életbiztosítási ágon belül 
 
1.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) 
1.1.1.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.1.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.1.3. kombinált szolgáltatások, 
1.1.1.4. szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások, 
 
1.1.2. Betegség 
1.1.2.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.2.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.2.3. kombinált szolgáltatások, 

 
1.1.3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) 
1.1.3.1. közúti járművekben, 
1.1.3.2. egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, 
1.1.3.3. gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk, 
 
1.1.4. Sínpályához kötött járművek cascoja, 
 
1.1.5. Légijármű-casco, 
 
1.1.6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco 
1.1.6.1. folyami, 
1.1.6.2. tengeri járművekben bekövetkezett károk, 
 
1.1.7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), 
 
1.1.8. Tűz- és elemi károk 
1.1.8.1. tűz, 
1.1.8.2. robbanás, 
1.1.8.3. vihar, 
1.1.8.4. a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, 
1.1.8.5. atomenergia, 
1.1.8.6. talajsüllyedés és földrengés, 
 
1.1.9. Egyéb vagyoni károk, 
 
1.1.10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.11. Légi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, 
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1.1.13. Általános felelősség, 
 
1.1.14. Hitel 
1.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
1.1.14.2. exporthitelezés, 
1.1.14.3. részletfizetési ügylet, 
1.1.14.4. jelzálog-hitelezés, 
1.1.14.5. mezőgazdasági hitelezés, 
 
1.1.15. Kezesség, garancia 
1.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
1.1.15.2. közvetett kezesség, garancia, 
 
1.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
1.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
1.1.16.2. elégtelen jövedelem, 
1.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.16.5. folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, 
1.1.16.6. előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, 
1.1.16.7. értékvesztés, 
1.1.16.8. bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, 
1.1.16.9. az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, 
1.1.16.10. nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, 
1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek, 
 
1.1.17. Jogvédelem, 
 
1.1.18. Segítségnyújtás, 
 
1.1.19. Temetési biztosítás, 
 
1.2. Több ágazatra kiterjedően 
 
1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 3., 7. és 10. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 4., 6., 7. és 12. pontja 

szerinti ágazatok], 
1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont a) alpontja, valamint 5., 7. és 11. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontja szerinti ágazatok]. 
 
1.3. Életbiztosítási ágban 
 
1.3.1. Hagyományos életbiztosítások, 
1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény, 
1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 
1.3.4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás, 
1.3.5. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás. 
 
2. Kérem, hogy az MNB a Bit. 57. § (1) bekezdés m) pontja alapján a biztosító részére engedélyezze az alábbi személyek vezető 
állású személyként, illetve egyéb vezetőként történő foglalkoztatását, kinevezését, megválasztását  
 
2.1. Tisztség pontos megjelölése:  igazgatóság elnöke/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság 

elnöke/felügyelőbizottság tagja/ügyvezető/vezető 
biztosításmatematikus (aktuárius)/vezető jogtanácsos/számviteli 
rendért felelős vezető/belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr)/vezető 
kockázatkezelő/megfelelőségi vezető 
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2.2. név: 
2.3. születési név: 
2.4. anyja neve: 
2.5. születési hely: 
2.6. születési idő: 
2.7. állampolgárság: 
2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.9. első számú vezető: 
2.9.1.  igen 
2.9.2.  nem 
2.10. tisztség alapja: 
2.10.1.  megválasztás 
2.10.2.  kinevezés 
2.11. alkalmazott: 
2.11.1.  igen 
2.11.2.  nem 
2.12. cégjegyzési jog: 
2.12.1.  nincs 
2.12.2.  van: 
2.12.2.1. önálló 
2.12.2.2. együttes 

 
III. Nyilatkozatok  
 
1. A kérelmező nyilatkozatai: 
1.1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 
 
1.2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 

teljesítésére felkészült.  
 
1.3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
1.4. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni: 

1.4.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai 
ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. 
melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, illetve a biztosítóban az ezen 
alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási 
ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,  

1.4.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a 
jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással,  

1.4.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését 
követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével.  

   
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  …………………………  
                cégszerű aláírás 
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3. Biztosítási tevékenység módosításának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1. név:  
2. rövidített név:  
3. székhely:  
4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény (a továbbiakban: Bit.) 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján engedélyezze a biztosító részére biztosítási tevékenységének 
módosítását és tevékenységének az alábbi ágazatokra, alágazatokra történő kiterjesztését.  
 
1.1. Nem-életbiztosítási ágon belül 
 
1.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) 
1.1.1.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.1.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.1.3. kombinált szolgáltatások, 
1.1.1.4. szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások, 

 
1.1.2. Betegség 
1.1.2.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.2.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.2.3. kombinált szolgáltatások, 
 
1.1.3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) 
1.1.3.1. közúti járművekben, 
1.1.3.2. egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, 
1.1.3.3. gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk, 
 
1.1.4. Sínpályához kötött járművek cascoja, 
 
1.1.5. Légijármű-casco, 
 
1.1.6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco 
1.1.6.1. folyami, 
1.1.6.2. tengeri járművekben bekövetkezett károk, 
 
1.1.7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), 
 
1.1.8. Tűz- és elemi károk 
1.1.8.1. tűz, 
1.1.8.2. robbanás, 
1.1.8.3. vihar, 
1.1.8.4. a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, 
1.1.8.5. atomenergia, 
1.1.8.6. talajsüllyedés és földrengés, 
 
1.1.9. Egyéb vagyoni károk, 
 
1.1.10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.11. Légi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.13. Általános felelősség, 
 
1.1.14. Hitel 
1.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
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1.1.14.2. exporthitelezés, 
1.1.14.3. részletfizetési ügylet, 
1.1.14.4. jelzálog-hitelezés, 
1.1.14.5. mezőgazdasági hitelezés, 
 
1.1.15. Kezesség, garancia 
1.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
1.1.15.2. közvetett kezesség, garancia, 
 
1.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
1.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
1.1.16.2. elégtelen jövedelem, 
1.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.16.5. folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, 
1.1.16.6. előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, 
1.1.16.7. értékvesztés, 
1.1.16.8. bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, 
1.1.16.9. az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, 
1.1.16.10. nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, 
1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek, 
 
1.1.17. Jogvédelem, 
 
1.1.18. Segítségnyújtás, 
 
1.1.19. Temetési biztosítás, 
 
1.2. Több ágazatra kiterjedően 
 
1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) része szerinti 1. pont d) alpontja, valamint 3., 7. és 10. pontja szerinti 

ágazatok], 
1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 4., 6., 7. és 12. pontja 

szerinti ágazatok], 
1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont a) alpontja, valamint 5., 7. és 11. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontja szerinti ágazatok], 
 
1.3. Életbiztosítási ágban 
 
1.3.1. Hagyományos életbiztosítások, 
1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény, 
1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 
1.3.4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás, 
1.3.5. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás. 
 
III. Nyilatkozat  
 
1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni 

2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai 
ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. 
melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, illetve a biztosítóban az ezen 
alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási 
ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,  

2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi 
ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással,  

2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését 
követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével.  
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IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  ………………………  
           cégszerű aláírás 
  
 …………………………………………. 
       vezető jogtanácsos aláírása  
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4. Biztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:   
3. cégjegyzékszám:  
4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
5. tevékenység végzésének helye: 
6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása:  
7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja és 205. § (1) bekezdése alapján a biztosító biztosítási tevékenységének megszüntetését 
engedélyezze és a biztosító biztosítási tevékenység folytatására jogosító engedélyét vonja vissza. 
 
III. Nyilatkozat  
 
1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a biztosítási tevékenységből eredő valamennyi kötelezettségét teljesítette, a kötelezettségek 
teljesítésének módja: 
 
1.1. az állomány átruházása, 
1.2. a biztosítási szerződések felmondása, 
1.3. a biztosítottakkal történt megállapodás, 
1.4. egyéb: 
 
2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ………………………  
           cégszerű aláírás 
 
 …………………………….... 

      vezető jogtanácsos aláírása 
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5. Biztosító vezető állású személye, egyéb vezetője megválasztásának, kinevezésének, foglalkoztatásának 
engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. Biztosító vezető állású/egyéb vezető személy jelöltjeinek azonosító adatai  

2.1. Tisztség pontos megjelölése:  igazgatóság elnöke/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság 
elnöke/felügyelőbizottság tagja/ügyvezető/vezető biztosításmatematikus 
(aktuárius)/vezető jogtanácsos/számviteli rendért felelős vezető/belső 
ellenőrzési vezető (belső ellenőr)/vezető kockázatkezelő/megfelelőségi 
vezető 

2.2. név: 
2.3. születési név: 
2.4. anyja neve: 
2.5. születési hely: 
2.6. születési idő: 
2.7. állampolgárság: 
2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.9. első számú vezető: 
2.9.1. igen 
2.9.2. nem 
2.10. tisztség alapja:  
2.10.1. megválasztás 
2.10.2. kinevezés 
2.11. alkalmazott:   
2.11.1. igen 
2.11.2. nem 
2.12. cégjegyzési jog:  
2.12.1. nincs 
2.12.2. van: 
2.12.2.1. önálló 
2.12.2.2. együttes 

II. Kérelem  

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)  

1.1. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 83. § (1) bekezdése alapján 
a 2. pontban megjelölt személy, személyek biztosító vezető állású személyeként történő megválasztását, kinevezését, 

1.2. a Bit. 85. § (2) bekezdése alapján a 2. pontban megjelölt személy, személyek biztosító egyéb vezetőjeként történő 
megválasztását, kinevezését  

engedélyezze. 

III. Nyilatkozatok 

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés  
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ………………………  
           cégszerű aláírás 
 
 …………………………….... 

      vezető jogtanácsos aláírása 
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6. Biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1. név:  
2. rövidített név:  
3. székhely:  
4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján a biztosító részére a Bit. 5. § (6) bekezdésében meghatározott, alábbi tevékenység 
biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységként történő megkezdését engedélyezze: 
 
1.1. a biztosító eszközeinek a biztosító által történő kezelése és befektetése ideértve a - biztosítástechnikai tartalékok esetében 

fedezeti céllal, a hatékony portfólió kialakításának, valamint az arbitrázs céljával kötött - származtatott ügyletek, 
1.2. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
1.3. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 

szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott megbízás felvétele és továbbítása, 
1.4. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltak szerint végzett értékpapír-kölcsönzés, 
1.5. a biztosító által a biztosító anyavállalata, leányvállalata vagy részesedési viszonya alatt álló vállalkozása részére a biztosítási 

üzem működése és fenntartása körébe eső szolgáltatások nyújtása, 
1.6. a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 9. § (4) bekezdése szerinti 

tevékenység, 
1.7. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben meghatározott tagszervezési tevékenység; 
1.8. egyéb tevékenység, azaz:  
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ……………………….  
            cégszerű aláírás 
 
 ……………………………………. 
         vezető jogtanácsos aláírása 
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7. Biztosítási állomány átruházásának engedélyezése iránt kérelem formanyomtatványa 
 
 
I. Azonosító adatok 

 
1. Átadó biztosítót (a továbbiakban: átadó) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. Átvevő biztosítót (a továbbiakban: átvevő) azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. adószám első 8 számjegye (tözsszám): 
2.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
2.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem 
 
Kérjük, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés e) pontja alapján engedélyezze az átadó IV. pont szerinti mellékletekben meghatározott biztosítási 
állományának átvevő részére történő átruházását. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozunk, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltünk az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
…………………………………. 
aláírás/cégszerű aláírás 
Átadó 

…………………………………. 
aláírás/cégszerű aláírás 
Átvevő 

 
 
…………………………………. 
Átadó vezető jogtanácsosának aláírása 

 
 
…………………………………. 
Átvevő vezető jogtanácsosának aláírása 
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8. Biztosító átalakulásának (egyesülés, szétválás, részvénytársasággá történő átalakulás) engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmező biztosítót azonosító adatok egyesülés esetén 
 
1.1. A befogadó (jogutód) biztosítót azonosító adatok 
1.1.1. név:  
1.1.2. székhely:  
1.1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
1.2. A beolvadó, összeolvadó biztosítót, biztosítókat azonosító adatok 
1.2.1. név:  
1.2.2. székhely:  
1.2.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.2.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.2.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
1.3. A beolvadó nem biztosítási tevékenységet folytató gazdasági társaság, egyesület azonosító adatai 
1.3.1. név:  
1.3.2. székhely:  
1.3.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
2. A kérelmező biztosítót azonosító adatok szétválás esetén 
 
2.1. A jogelőd biztosítót azonosító adatok 
2.1.1. név:  
2.1.2. székhely:  
2.1.3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
2.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
2.1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2.2. A szétválással – különválással vagy kiválással – létrejövő biztosítókat azonosító adatok 
2.2.1. név:  
2.2.2. idegen nyelvű elnevezés:  
2.2.3. székhely: 
2.2.4. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.2.5. jegyzett tőke: 
2.2.6. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
2.2.7. képviseletre jogosultak neve, beosztása 
 
2.3. A szétválással – különválással vagy kiválással – létrejövő nem biztosítási tevékenységet folytató gazdasági társaság, 

egyesület azonosító adatai 
2.3.1. név:  
2.3.2. székhely:  
2.3.3. jegyzett tőke: 
2.3.4. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
 
3. A kérelmező biztosítót azonosító adatok kölcsönös biztosító egyesület részvénytársasággá alakulása esetén 
 
3.1. A jogelőd kölcsönös biztosító egyesületet azonosító adatok 
3.1.1. név:  
3.1.2. székhely:  
3.1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3.1.4. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
3.1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
3.2. A jogutód részvénytársaságot azonosító adatok  
3.2.1. név:  
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3.2.2. rövidített név: 
3.2.3. idegen nyelvű elnevezés: 
3.2.4. székhely: 
3.2.5. alaptőke összege: 
3.2.6. kibocsátandó részvények száma: 
3.2.7. kibocsátandó részvények névértéke: 
3.2.8. kibocsátandó részvények kibocsátási értéke: 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 

LX. törvény 57. § (1) bekezdés f) pontja alapján az I. pontban megjelölt biztosító vagy biztosítók részére engedélyezze a(z) 
1.1. egyesülést, 
1.2. szétválást, 
1.3. részvénytársasággá történő átalakulást. 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy a társaság(ok) a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 
teljesítésére felkészült(ek). 

2. Az egyesülés, szétválás, átalakulás tervezett napja: ………………(év)……………….(hónap) ……….(nap). 

3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
            ………………………   
            cégszerű aláírás 
 
 
 …………………………………. 
                         vezető jogtanácsos aláírása 
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9. Harmadik országban működő biztosító, független biztosításközvetítő alapításának, harmadik országban székhellyel 
rendelkező biztosítóban, független biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságban történő 

részesedés megszerzésének, harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése iránt kérelem 
formanyomtatványa 

I. Azonosító adatok 

1. A kérelmezőt (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely:  
1.3.  adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. Az alapítással, minősített befolyásszerzéssel érintett biztosítót, független biztosításközvetítőt, fiókot azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. harmadik országbeli cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
2.5. harmadik országbeli nyilvántartó hatóság megnevezése: 
2.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
2.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
2.9. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db): 
2.10. minősített befolyás fajtája (közvetlen, közvetett): 
2.10.1. közvetett befolyás esetén  
2.10.1.1. köztes vállalkozás neve: 
2.10.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
2.10.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék) 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 
LX. törvény 57. § (1) bekezdés h) pontja alapján a biztosító részére engedélyezze 

1.1. harmadik országban működő biztosító alapítását, 
1.2. harmadik országban, működő független biztosításközvetítő alapítását, 
1.3. harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban részesedés megszerzését,  
1.4. harmadik országban székhellyel rendelkező független biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságban 

részesedés megszerzését, 
1.5. harmadik országban fióktelep létesítését. 

III. Nyilatkozat  

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

IV. Mellékletek  

V. Megjegyzés 

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
  ……………………..  
          cégszerű aláírás 

 …………………………………. 
              vezető jogtanácsos aláírása  
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10. Biztosító szavatoló tőkehiánya másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmezőt (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés l) pontja alapján engedélyezze a biztosító részére 
 
1.1. a nem-élet biztosítási ágban 
1.2. az életbiztosítási ágban 
 
adódó/adódott szavatoló tőkehiánynak a másik biztosítási ágból történő pótlását 
…………………………….….……………………………………………….…….. összegben. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  ………………..………  
            cégszerű aláírás 
 
 
     ………………………………… 
          vezető jogtanácsos aláírása 
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11. Biztosító biztosítástechnikai tartalékai törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetésének, az 
eszközkategóriáktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmezőt (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 140. § (4) bekezdése alapján a biztosító részére 
 
1.1. a biztosítástechnikai tartalékainak törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetését, 
1.2. a törvényben meghatározott eszközkategóriáktól való eltérést  
ideiglenes jelleggel ………(év)……… (hónap ………(nap) napjáig, az alábbi kivételes körülmények fennállására tekintettel) 
engedélyezze: 
 
2. A kérelemmel érintett eszközkategória: 
 
3. A kérelemmel érintett tartalék: matematikai tartalék /egyéb tartalék. 
 
III. Nyilatkozat 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  ………………………  
            cégszerű aláírás 
 
 
 …………………………….. 
              vezető jogtanácsos aláírása 
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12. Biztosítóban történő minősített részesedésszerzés megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő nem természetes személyek azonosító adatai  
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. telephely: 
1.5. fióktelep: 
1.6. tevékenység végzésének helye: 
1.7. cégjegyzékszám: 
1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.9. képviseletre jogosultak neve: 
1.10. képviseletre jogosultak beosztása: 
1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
1.12. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék): 
1.13. részesedés változása: 
1.13.1. megszerzés 
1.13.2. növelés 
1.14. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.15. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
1.16. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
1.17. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db): 
1.18. minősített befolyás fajtája (közvetlen/közvetett): 
1.18.1. közvetett befolyás esetén  
1.18.1.1. köztes vállalkozás neve: 
1.18.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
1.18.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék) 
 
2. Minősített befolyásszerzés engedélyezését kérő természetes személyek azonosító adatai  
2.1. név: 
2.2. születési név: 
2.3. anyja neve: 
2.4. születési hely: 
2.5. születési idő: 
2.6. állampolgárság  
2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.9. a kérelem benyújtásának időpontjában tulajdonolt részesedés (százalék): 
2.10. részesedés változása: 
2.10.1. megszerzés 
2.10.2. növelés 
2.11. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.12. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
2.13. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
2.14. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db): 
2.15. minősített befolyás fajtája (közvetlen/közvetett): 
2.15.1. közvetett befolyás esetén  
2.15.1.1. köztes vállalkozás neve: 
2.15.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
2.15.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék) 
 
3. Minősített befolyásszerzéssel érintett biztosító (a továbbiakban: biztosító) adatai 
3.1. név:  
3.2. székhely: 
3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés j) pontja alapján az I.3. pontban megjelölt biztosítóban minősített befolyás megszerzését vagy 
növelését engedélyezze. 
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III. Nyilatkozatok 
 
1. A kérelmező nyilatkozatai  
 
1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett 

ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó:  
 
1.2. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti az I.3. pontban megjelölt 

biztosító működését.  
 
1.3. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 
 

1.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
2. A biztosítóban minősített befolyást szerző nem természetes személy kérelmező további nyilatkozatai  
 
2.1. Nyilatkozom, hogy nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 

 
2.2. Nyilatkozom, hogy a nálam vezető állású tisztségeket betöltő személyekkel szemben kizáró ok nem áll fenn.  

 
2.3. Nyilatkozom, hogy az alábbi számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségeim vannak: 
 
2.4. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által 

megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 …………………………….. 
        aláírás/cégszerű aláírás 
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13. Vezérügynök foglalkoztatásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

I. Azonosító adatok 

1. A kérelmező biztosító (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. A vezérügynökként foglalkoztatni kívánt személy, illetve a vezérügynöki tevékenységet irányító személy azonosító adatai 

2.1. Vezérügynökként foglalkoztatni kívánt nem természetes személy azonosító adatai 
2.1.1. név:  
2.1.2. rövidített név:  
2.1.3. székhely:  
2.1.4. telephely: 
2.1.5. fióktelep: 
2.1.6. tevékenység végzésének helye(i): 
2.1.7. cégjegyzékszám: 
2.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.1.9. képviseletre jogosultak neve: 
2.1.10. képviseletre jogosultak beosztása: 

2.2. Vezérügynökként foglalkoztatni kívánt természetes személy és vezérügynöki tevékenységet irányító személy azonosító 
adatai 

2.2.1. név: 
2.2.2. születési név: 
2.2.3. anyja neve: 
2.2.4. születési hely: 
2.2.5. születési idő: 
2.2.6. állampolgárság: 
2.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 

II. Kérelem 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés c) pontja alapján az I.2. pontban meghatározott személy vezérügynökként történő foglalkoztatását 
engedélyezze. 

III. Nyilatkozat  
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
   
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
   ……………………….. 
         cégszerű aláírás 

 ………………………………. 
                     vezető jogtanácsos aláírása  
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14. Biztosítóban történő, öt százalékot meghaladó, de engedélykötelesnek nem minősülő részesedésszerzés 
bejelentésének formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A részesedésszerzőt azonosító adatok 
 
2.1. Nem természetes személy részesedésszerző azonosító adatai  
2.1.1. név:  
2.1.2. rövidített név:  
2.1.3. székhely:  
2.1.4. telephely: 
2.1.5. fióktelep: 
2.1.6. tevékenység végzésének helye(i): 
2.1.7. cégjegyzékszám: 
2.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.1.9. képviseletre jogosultak neve: 
2.1.10. képviseletre jogosultak beosztása: 
2.1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2.2. Természetes személy részesedésszerző azonosító adatai  
2.2.1. név: 
2.2.2. születési név: 
2.2.3. anyja neve: 
2.2.4. születési hely: 
2.2.5. születési idő: 
2.2.6. állampolgárság:  
2.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a 
Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosítóban az I.2. pontban meghatározott személy engedélykötelesnek nem 
minősülő – öt százalékot meghaladó, de tíz százalékot el nem érő mértékű – részesedést szerzett az alábbiak szerint: 
 
1.1. részesedés megszerzésének időpontja: ………év ……….hónap ….nap 
1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft): 
1.4. megszerzett szavazati jog (százalék): 
1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db): 
1.6. befolyás fajtája (közvetlen/közvetett): 
1.6.1. közvetett befolyás esetén  
1.6.1.1. köztes vállalkozás neve: 
1.6.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
1.6.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék) 

 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
      ……………………….  
            cégszerű aláírás 
 
  ………………………………. 

          vezető jogtanácsos aláírása  
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15. Biztosító külföldi állandó képviselete megnyitására, megszüntetésére, adatváltozására vonatkozó bejelentés 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés 
 
1. Külföldi állandó képviselet megnyitása 
 
1.1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 71. § (2) bekezdés f) 

pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító külföldi 
állandó képviseletet nyitott az alábbi államban: 

 
1.1.1. Az állandó képviselet címe: 
1.1.2. Az állandó képviselet elnevezése: 
1.1.3. A képviselet megnyitásának időpontja: ………év……….hónap ….nap. 
1.1.4. A képviselet vezetőjének neve: 
1.1.5. A képviselet vezetőjének születési helye: 
1.1.6. A képviselet vezetőjének születési ideje: ………év……….hónap ….nap 
 
2. Külföldi állandó képviselet megszüntetése 
 
2.1. A Bit. 71. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító külföldi állandó 

képviseletét megszüntette az alábbi államban: 
 

2.1.1. Az állandó képviselet címe szerinti ország: 
2.1.2. Az állandó képviselet elnevezése: 
2.1.3. A képviselet megszüntetésének időpontja: ………év……….hónap ….nap. 
 
3. Külföldi állandó képviselet adatváltozása 
 
3.1. A Bit. 71. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító külföldi állandó 

képviseletének adataiban változás történt  ………év……….hónap ….napjától 
 

3.1.1. A változással érintett adat  
3.1.1.1. Az állandó képviselet elnevezése: 
3.1.1.2. Az állandó képviselet címe: 
3.1.1.3. A képviselet vezetőjének neve: 

 
3.1.2. Új adat: 
3.1.2.1. Az állandó képviselet elnevezése: 
3.1.2.2. Az állandó képviselet címe: 
3.1.2.3. A képviselet vezetőjének neve: 
3.1.2.4. A képviselet vezetőjének születési helye: 
3.1.2.5. A képviselet vezetőjének születési ideje: ………év……….hónap …...nap 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ……………………….  
            cégszerű aláírás 
 
 ……………………………….. 

         vezető jogtanácsos aláírása 
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16. Biztosító alapszabálya módosítására vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 71. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a 
Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosító módosította alapszabályát. 
 
1.1. a módosítás időpontja: ………(év)  ………………….(hónap)  ….(nap) 
1.2. a módosítással érintett adatok: 
1.3. név: 
1.4. székhely: 
1.5. tevékenységi kör: 
1.6. képviseletre jogosultak: 
1.7. egyéb (a módosított adat típusát kell megjelölni): 
 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ……………………..  
           cégszerű aláírás 
 
 ……………………………… 

         vezető jogtanácsos aláírása 
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17. Biztosító kárrendezési megbízottjával kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. Kárrendezési megbízott azonosító adatai 

2.1. Természetes személy kárrendezési megbízott azonosító adatai 
2.1.1. név: 
2.1.2. születési név: 
2.1.3. anyja neve: 
2.1.4. születési hely: 
2.1.5. születési idő: 
2.1.6. állampolgárság: 
2.1.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.1.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 

2.2. Jogi személy kárrendezési megbízott azonosító adatai 
2.2.1. név:  
2.2.2. rövidített név:  
2.2.3. székhely:  
2.2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
2.2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.2.6. képviseletre jogosult neve: 
2.2.7. képviseletre jogosult beosztása: 

II. Bejelentés 

1. Kárrendezési megbízott megbízása 

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 71. § (2) bekezdés h) pontjában 
foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban 
meghatározott személyt kárrendezési megbízotti feladatok ellátásával bízta meg. 
 
1.1. A megbízás kezdete: ………év……….hónap ….nap 

2. Kárrendezési megbízás megszűnése 
 
A Bit. 71. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban megjelölt 
kárrendezési megbízottjával a megbízási jogviszonyt megszüntette. 

 
2.1. A megbízás megszűnésének időpontja: ………év……….hónap ….nap 

3. Kárrendezési megbízott adatainak változása 

A Bit. 71. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt 
kárrendezési megbízottjának adataiban változások álltak be. 

3.1. Változással érintett adat típusa: 

3.2. Új adat: 

3.3. A változás időpontja: ………év……….hónap ….nap 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
  ……………………..  
           cégszerű aláírás 
 
 ………………………………. 

        vezető jogtanácsos aláírása 
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18. Biztosítóban, viszontbiztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési alapkezelőben tíz 
százalékot el nem érő mértékű részesedésszerzésre vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A részesedésszerzéssel érintett pénzügyi szervezetet azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. cégjegyzékszám: 
2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 71. § (2) bekezdés k) pontjában foglaltak alapján a 
Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban meghatározott biztosítóban, viszontbiztosítóban, 
hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési alapkezelőben tíz százalékot el nem érő mértékű részesedést szerzett az 
alábbiak szerint: 
 
1.1. részesedés megszerzésének időpontja: ………év……….hónap ….nap 
1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft): 
1.4. megszerzett szavazati jog (százalék): 
1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db): 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  ………………………  
           cégszerű aláírás 
 
 ………………………………… 

          vezető jogtanácsos aláírása 
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19. Biztosító saját jegyzett tőkéjének tíz százalékát meghaladó mértékben történő részesedésszerzésére vonatkozó 
bejelentés formanyomtatványa 

 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A részesedésszerzéssel érintett vállalkozást azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. cégjegyzékszám: 
2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontjában és 133. § (1) 
bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a 
biztosító saját jegyzett tőkéjének tíz százalékát meghaladó mértékben részesedést szerzett az I.2. pontban meghatározott 
vállalkozásban az alábbiak szerint.  
 
1.1. részesedés megszerzésének időpontja: ………év ……….hónap  ….nap 
1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft): 
1.4. megszerzett szavazati jog (százalék): 
1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db): 
1.6. a megszerzett részesedés aránya a biztosító jegyzett tőkéjében (százalék): 
1.7. a vállalkozás tevékenysége: 
1.7.1. a biztosító kiszervezett tevékenysége 
1.7.2. a biztosító biztosítási üzemét szolgáló tevékenység 
1.7.3. egyéb tevékenység. 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
   ………………….  
                        cégszerű aláírás 
 

   …………………………………. 
             vezető jogtanácsos aláírása 
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20. Biztosító tagállami fióktelep létesítésére, megszüntetésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A tagállami fióktelepet azonosító adatok 
2.1. A fióktelep elnevezése: 
2.2. A fióktelep címe: 
 
3. A tagállami fióktelep irányítását ellátó felelős személy, meghatalmazott képviselő (vezető) azonosító adatai 
3.1. név: 
3.2. születési név: 
3.3. anyja neve: 
3.4. születési hely: 
3.5. születési idő: 
3.6. állampolgárság: 
3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosító tagállami fióktelep létesítésére vonatkozó bejelentése 
 
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 79. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító tagállami fióktelepet kíván 
létesíteni az I. 2. pontban meghatározott elnevezéssel és címen, az I. 3. pontban megjelölt személy vezetésével. A biztosító a 
fióktelep útján az alább megjelölt biztosítási ágazatokban kíván biztosítási tevékenységet végezni:  
 
1.1. A Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ágon belül 
 
1.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) 
1.1.1.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.1.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.1.3. kombinált szolgáltatások, 
1.1.1.4. szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások, 

 
1.1.2. Betegség 
1.1.2.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.2.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.2.3. kombinált szolgáltatások, 

 
1.1.3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) 
1.1.3.1. közúti járművekben, 
1.1.3.2. egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, 
1.1.3.3. gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk; 

 
1.1.4. Sínpályához kötött járművek cascoja, 
 
1.1.5. Légijármű-casco, 
 
1.1.6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco 
1.1.6.1. folyami, 
1.1.6.2. tengeri járművekben bekövetkezett károk, 
 
1.1.7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), 
 
1.1.8. Tűz- és elemi károk 
1.1.8.1. tűz, 
1.1.8.2. robbanás, 
1.1.8.3. vihar, 
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1.1.8.4. a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, 
1.1.8.5. atomenergia, 
1.1.8.6. talajsüllyedés és földrengés, 
 
1.1.9. Egyéb vagyoni károk, 
 
1.1.10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.11. Légi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, 
 
1.1.13. Általános felelősség, 
 
1.1.14. Hitel 
1.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
1.1.14.2. exporthitelezés, 
1.1.14.3. részletfizetési ügylet, 
1.1.14.4. jelzálog-hitelezés, 
1.1.14.5. mezőgazdasági hitelezés, 
 
1.1.15. Kezesség, garancia 
1.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
1.1.15.2. közvetett kezesség, garancia, 
 
1.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
1.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
1.1.16.2. elégtelen jövedelem, 
1.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.16.5. folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, 
1.1.16.6. előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, 
1.1.16.7. értékvesztés, 
1.1.16.8. bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, 
1.1.16.9. az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, 
1.1.16.10. nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, 
1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek, 
 
1.1.17. Jogvédelem, 
 
1.1.18. Segítségnyújtás, 
 
1.1.19. Temetési biztosítás. 
 
1.2. A Bit. 1. melléklet B) része szerinti, több ágazatra kiterjedően 
 
1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 3., 7. és 10. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 4., 6., 7. és 12. pontja szerinti 

ágazatok], 
1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont a) alpontja, valamint 5., 7. és 11. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. pontja szerinti ágazatok], 
1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontja szerinti ágazatok], 
 
1.3. A Bit. 2. melléklete szerinti életbiztosítási ágban 
 
1.3.1. Hagyományos életbiztosítások, 
1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény, 
1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 
1.3.4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás, 
1.3.5. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás. 
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2. A biztosító tagállami fióktelepének megszüntetésére vonatkozó bejelentés 
 
A Bit. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban megjelölt tagállami 
fióktelepét megszünteti. 
 
2.1. A fióktelep megszüntetésének tervezett időpontja: ………év……….hónap ….nap. 
2.2. A fióktelepen keresztül végzett biztosítási tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének módja: 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ág 10. ágazatán belül kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítást a megjelölt tagállamban 
  
1.1. kíván művelni  
1.2. nem kíván művelni. 
 
2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni a megjelölt 
tagállamban: 
 
2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai 

ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. 
melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, illetve a biztosítóban az ezen 
alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási 
ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban, 

 
2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi 

ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással, 
 
2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését 

követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével. 
 
III. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ……………………..  
           cégszerű aláírás 
 
 ……………………………… 

       vezető jogtanácsos aláírása 
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21. Biztosító tagállami fióktelepe adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. törzsszám (adószám első nyolc számjegye) 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A tagállami fióktelepet azonosító adatok 
2.1. A fióktelep elnevezése: 
2.2. A fióktelep címe: 
2.3. A fióktelep irányítását ellátó felelős személy, meghatalmazott képviselő (vezető) neve: 
2.4. A fióktelep irányítását ellátó felelős személy, meghatalmazott képviselő (vezető) anyja neve: 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosító tagállami fióktelepének névváltozására vonatkozó bejelentés 
 
1.1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 80. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban 
megjelölt tagállami fióktelepének elnevezése megváltozik. 

 
1.1.1. Új név: 
1.1.2. A változás időpontja: ………év ……….hónap …... nap 
 
2. A biztosító tagállami fióktelepe címének megváltozására vonatkozó bejelentés 
 
2.1. A Bit. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt 

tagállami fióktelepének címe megváltozik. 
 
2.1.1. Új cím: 
2.1.2. A változás időpontja: ………év ……….hónap …... nap 
 
3. A biztosító tagállami fióktelepe vezetőjének megváltozására vonatkozó bejelentés 
 
3.1. A Bit. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt 

tagállami fióktelepének vezetője megváltozik. 
 
3.1.1. Az új vezető neve: 
3.1.2. Az új vezető anyja neve: 
3.1.3. A változás időpontja: ………év ……….hónap …... nap 
 
4. A biztosító tagállami fióktelepe tevékenységének megváltozására vonatkozó bejelentés 
 
4.1. A Bit. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító I.2. pontban megjelölt 

tagállami fióktelepének tevékenysége megváltozik. 
 
4.1.1. A változás időpontja: ………év ……….hónap …... nap 
 
4.1.2. Ágazatok, amelyekkel a tagállami fióktelep tevékenysége bővül 

 
4.1.2.1. a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ágon belül 

4.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) 
4.1.2.1.1.1. egyszeri szolgáltatások, 
4.1.2.1.1.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
4.1.2.1.1.3. kombinált szolgáltatások, 
4.1.2.1.1.4. szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások;ó, 

4.1.2.1.2. Betegség 
4.1.2.1.2.1. egyszeri szolgáltatások, 
4.1.2.1.2.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
4.1.2.1.2.3. kombinált szolgáltatások, 
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4.1.2.1.3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) 
4.1.2.1.3.1. közúti járművekben, 
4.1.2.1.3.2. egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, 
4.1.2.1.3.3. gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk;ó, 

 
4.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek cascoja, 
 
4.1.2.1.5. Légijármű-casco, 
 
4.1.2.1.6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco 
4.1.2.1.6.1. folyami, 
4.1.2.1.6.2. tengeri járművekben bekövetkezett károk, 

 
4.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), 
 
4.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk 
4.1.2.1.8.1. tűz, 
4.1.2.1.8.2. robbanás, 
4.1.2.1.8.3. vihar, 
4.1.2.1.8.4. a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, 
4.1.2.1.8.5. atomenergia, 
4.1.2.1.8.6. talajsüllyedés és földrengés, 

 
4.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk, 
 
4.1.2.1.10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
4.1.2.1.11. Légi járművekkel összefüggő felelősség, 
 
4.1.2.1.12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, 
 
4.1.2.1.13. Általános felelősség, 
 
4.1.2.1.14. Hitel 
4.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
4.1.2.1.14.2. exporthitelezés, 
4.1.2.1.14.3. részletfizetési ügylet, 
4.1.2.1.14.4. jelzálog-hitelezés, 
4.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitelezés, 

4.1.2.1.15. Kezesség, garancia 
4.1.2.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
4.1.2.1.15.2. közvetett kezesség, garancia, 

4.1.2.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
4.1.2.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
4.1.2.1.16.2. elégtelen jövedelem, 
4.1.2.1.16.3. rossz időjárás, 
4.1.2.1.16.4. nyereségkiesés, 
4.1.2.1.16.5. folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, 
4.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, 
4.1.2.1.16.7. értékvesztés, 
4.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, 
4.1.2.1.16.9. az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, 
4.1.2.1.16.10. nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, 
4.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek, 

4.1.2.1.17. Jogvédelem, 
A fióktelep a jogvédelmi biztosítási tevékenységet a Bit. 103. § (1) bekezdés 
a) pontja, 
b) pontja, 
c) pontja  
szerint kívánja végezni. 

 
4.1.2.1.18. Segítségnyújtás, 
 
4.1.2.1.19. Temetési biztosítás, 
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4.1.2.2. a Bit. 1. melléklet B) része szerinti, több ágazatra kiterjedően 
 

4.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) része szerinti 1. pont d) alpontja, valamint 3., 7. és 10. pontja szerinti 

ágazatok], 
4.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 4., 6., 7. és 12. pontja 

szerinti ágazatok], 
4.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont a) alpontja, valamint 5., 7. és 11. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontja szerinti ágazatok], 

 
4.1.2.3. a Bit. 2. melléklete szerinti életbiztosítási ágban 

 
4.1.2.3.1. Hagyományos életbiztosítások, 
4.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény, 
4.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 
4.1.2.3.4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás, 
4.1.2.3.5. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás. 

 
4.1.3. Ágazatok, amelyek művelését a tagállami fióktelep megszünteti 

 
4.1.3.1. a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ágon belül 

 
4.1.3.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) 
4.1.3.1.1.1. egyszeri szolgáltatások, 
4.1.3.1.1.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
4.1.3.1.1.3. kombinált szolgáltatások, 
4.1.3.1.1.4. szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások, 

 
4.1.3.1.2. Betegség 
4.1.3.1.2.1. egyszeri szolgáltatások, 
4.1.3.1.2.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
4.1.3.1.2.3. kombinált szolgáltatások, 

 
4.1.3.1.3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) 
4.1.3.1.3.1. közúti járművekben, 
4.1.3.1.3.2. egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, 
4.1.3.1.3.3. gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk, 

 
4.1.3.1.4. Sínpályához kötött járművek cascoja, 
 
4.1.3.1.5. Légijármű-casco, 
 
4.1.3.1.6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco 
4.1.3.1.6.1. folyami, 
4.1.3.1.6.2. tengeri járművekben bekövetkezett károk, 

 
4.1.3.1.7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), 
 
4.1.3.1.8. Tűz- és elemi károk 
4.1.3.1.8.1. tűz, 
4.1.3.1.8.2. robbanás, 
4.1.3.1.8.3. vihar, 
4.1.3.1.8.4. a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, 
4.1.3.1.8.5. atomenergia, 
4.1.3.1.8.6. talajsüllyedés és földrengés, 

 
4.1.3.1.9. Egyéb vagyoni károk, 
 
4.1.3.1.10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség; 
 
4.1.3.1.11. Légi járművekkel összefüggő felelősség, 
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4.1.3.1.12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, 
 
4.1.3.1.13. Általános felelősség, 
 
4.1.3.1.14. Hitel 
4.1.3.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
4.1.3.1.14.2. exporthitelezés, 
4.1.3.1.14.3. részletfizetési ügylet, 
4.1.3.1.14.4. jelzálog-hitelezés, 
4.1.3.1.14.5. mezőgazdasági hitelezés, 

 
4.1.3.1.15. Kezesség, garancia 
4.1.3.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
4.1.3.1.15.2. közvetett kezesség, garancia, 

 
4.1.3.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
4.1.3.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
4.1.3.1.16.2. elégtelen jövedelem, 
4.1.3.1.16.3. rossz időjárás, 
4.1.3.1.16.4. nyereségkiesés, 
4.1.3.1.16.5. folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, 
4.1.3.1.16.6. előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, 
4.1.3.1.16.7. értékvesztés, 
4.1.3.1.16.8. bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, 
4.1.3.1.16.9. az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, 
4.1.3.1.16.10. nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, 
4.1.3.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek, 

 
4.1.3.1.17. Jogvédelem; 
A fióktelep a jogvédelmi biztosítási tevékenységet a Bit. 103. § (1) bekezdés 
a) pontja, 
b) pontja, 
c) pontja  
szerint kívánja végezni. 

 
4.1.3.1.18. Segítségnyújtás, 
 
4.1.3.1.19. Temetési biztosítás, 
 
4.1.3.2. a Bit. 1. melléklet B) része szerinti, több ágazatra kiterjedően 

 
4.1.3.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.3.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 3., 7. és 10. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.3.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 4., 6., 7. és 12. pontja 

szerinti ágazatok], 
4.1.3.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont a) alpontja, valamint 5., 7. és 11. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.3.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.3.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. pontja szerinti ágazatok], 
4.1.3.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontja szerinti ágazatok], 

 
4.1.3.3. a Bit. 2. melléklete szerinti életbiztosítási ágban 

 
4.1.3.3.1. Hagyományos életbiztosítások, 
4.1.3.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény, 
4.1.3.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 
4.1.3.3.4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás, 
4.1.3.3.5. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás. 
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5. A biztosító tagállami fióktelepe egyéb adatváltozására vonatkozó bejelentés 
 
5.1. A Bit. 80. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem a biztosító I.2. pontban megjelölt tagállami 

fióktelepe egyéb adatának megváltozását. 
 
5.1.1. A változás időpontja: ………év ……….hónap …... nap 
5.1.2. A változással érintett egyéb adatkör (a fióktelep szervezeti felépítése, irányítása, ellenőrzési rendje, az üzleti terv): 
5.1.3. Új adat: 
 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ág 10. ágazatán belül kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítást a megjelölt tagállamban 
 
1.1. kíván művelni  
1.2. nem kíván művelni. 
 
2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni a megjelölt 
tagállamban: 
 
2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai 

ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. 
melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, illetve a biztosítóban az ezen 
alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási 
ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban, 

 
2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi 

ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással, 
 
2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését 

követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  …….…………………….  
          cégszerű aláírás 
 
 ………………………………. 

        vezető jogtanácsos aláírása 
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22. Biztosító határon átnyúló tevékenységével kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő biztosítót (a továbbiakban: biztosító) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely:  
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés 
 
1. Határon átnyúló tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés 
 
1.1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 81. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy a biztosító határon átnyúló 
tevékenységet kíván végezni az Európai Unió alábbi tagállamában. 
 
1.1.1. Tagállam: 

 
1.1.2. A biztosítási ágazat, melyet a biztosító a fenti tagállamban művelni kíván: 
 
1.1.2.1. a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ágon belül 

1.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) 
1.1.2.1.1.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.2.1.1.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.2.1.1.3. kombinált szolgáltatások, 
1.1.2.1.1.4. szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások, 

1.1.2.1.2. Betegség 
1.1.2.1.2.1. egyszeri szolgáltatások, 
1.1.2.1.2.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
1.1.2.1.2.3. kombinált szolgáltatások, 

1.1.2.1.3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) 
1.1.2.1.3.1. közúti járművekben, 
1.1.2.1.3.2. egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, 
1.1.2.1.3.3. gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk, 

1.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek cascoja, 

1.1.2.1.5. Légijármű-casco, 

1.1.2.1.6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco 
1.1.2.1.6.1. folyami, 
1.1.2.1.6.2. tengeri járművekben bekövetkezett károk, 

1.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), 

1.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk 
1.1.2.1.8.1. tűz, 
1.1.2.1.8.2. robbanás, 
1.1.2.1.8.3. vihar, 
1.1.2.1.8.4. a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, 
1.1.2.1.8.5. atomenergia, 
1.1.2.1.8.6. talajsüllyedés és földrengés, 

1.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk, 

1.1.2.1.10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség, 

1.1.2.1.11. Légi járművekkel összefüggő felelősség, 

1.1.2.1.12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, 

1.1.2.1.13. Általános felelősség, 

1.1.2.1.14. Hitel 
1.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
1.1.2.1.14.2. exporthitelezés, 
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1.1.2.1.14.3. részletfizetési ügylet, 
1.1.2.1.14.4. jelzálog-hitelezés, 
1.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitelezés, 

1.1.2.1.15. Kezesség, garancia 
1.1.2.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
1.1.2.1.15.2. közvetett kezesség, garancia, 

1.1.2.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
1.1.2.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
1.1.2.1.16.2. elégtelen jövedelem, 
1.1.2.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.2.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.2.1.16.5. folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, 
1.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, 
1.1.2.1.16.7. értékvesztés, 
1.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, 
1.1.2.1.16.9. az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, 
1.1.2.1.16.10. nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, 
1.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek, 

1.1.2.1.17. Jogvédelem, 

1.1.2.1.18. Segítségnyújtás, 

1.1.2.1.19. Temetési biztosítás, 
 
1.1.2.2. a Bit. 1. melléklet B) része szerinti, több ágazatra kiterjedően 
 
1.1.2.2.1.  „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontja szerinti ágazatok], 
1.1.2.2.2.  „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 3., 7. és 10. pontja szerinti ágazatok], 
1.1.2.2.3.  „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 4., 6., 7. és 12. pontja 

szerinti ágazatok], 
1.1.2.2.4.  „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont a) alpontja, valamint 5., 7. és 11. pontja szerinti ágazatok], 
1.1.2.2.5.  „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatok], 
1.1.2.2.6.  „Felelősség”, [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. pontja szerinti ágazatok], 
1.1.2.2.7.  „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontja szerinti ágazatok], 
 
1.1.2.3. a Bit. 2. melléklete szerinti életbiztosítási ágban 
 
1.1.2.3.1. Hagyományos életbiztosítások, 
1.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény, 
1.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 
1.1.2.3.4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás, 
1.1.2.3.5. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás. 
 
2. Határon átnyúló tevékenység módosítására vonatkozó bejelentés 

2.1. A Bit. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az Európai Unió alábbi 
tagállamában végzett határon átnyúló tevékenységét módosítani kívánja. 

2.1.1. Tagállam: 

2.1.2. A biztosító az alábbi ágazatok művelését megszünteti; a biztosító az alábbi ágazatokkal kívánja bővíteni határon átnyúló 
tevékenységét: 

2.1.2.1. a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ágon belül 

2.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést) 
2.1.2.1.1.1. egyszeri szolgáltatások, 
2.1.2.1.1.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
2.1.2.1.1.3. kombinált szolgáltatások, 
2.1.2.1.1.4. szállított személyeknek nyújtott szolgáltatások, 

2.1.2.1.2. Betegség 
2.1.2.1.2.1. egyszeri szolgáltatások, 
2.1.2.1.2.2. többszöri vagy folyamatos szolgáltatások, 
2.1.2.1.2.3. kombinált szolgáltatások, 

2.1.2.1.3. Szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül) 
2.1.2.1.3.1. közúti járművekben, 
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2.1.2.1.3.2. egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, 
2.1.2.1.3.3. gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk, 

2.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek cascoja, 

2.1.2.1.5. Légijármű-casco, 

2.1.2.1.6. Tengeri-, tavi és folyami jármű-casco 
2.1.2.1.6.1. folyami, 
2.1.2.1.6.2. tengeri járművekben bekövetkezett károk, 

2.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és valamennyi más vagyontárgyat), 

2.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk 
2.1.2.1.8.1. tűz, 
2.1.2.1.8.2. robbanás, 
2.1.2.1.8.3. vihar, 
2.1.2.1.8.4. a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, 
2.1.2.1.8.5. atomenergia, 
2.1.2.1.8.6. talajsüllyedés és földrengés, 

2.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk, 

2.1.2.1.10. Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség, 

2.1.2.1.11. Légi járművekkel összefüggő felelősség, 

2.1.2.1.12. Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, 

2.1.2.1.13. Általános felelősség, 

2.1.2.1.14. Hitel 
2.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
2.1.2.1.14.2. exporthitelezés, 
2.1.2.1.14.3. részletfizetési ügylet, 
2.1.2.1.14.4. jelzálog-hitelezés, 
2.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitelezés, 

2.1.2.1.15. Kezesség, garancia 
2.1.2.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
2.1.2.1.15.2. közvetett kezesség, garancia, 

2.1.2.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
2.1.2.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
2.1.2.1.16.2. elégtelen jövedelem, 
2.1.2.1.16.3. rossz időjárás, 
2.1.2.1.16.4. nyereségkiesés, 
2.1.2.1.16.5. folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája, 
2.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, 
2.1.2.1.16.7. értékvesztés, 
2.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy jövedelemkiesés, 
2.1.2.1.16.9. az eddig említettektől eltérő közvetett kereskedelmi veszteségek, 
2.1.2.1.16.10. nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek, 
2.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek, 

2.1.2.1.17. Jogvédelem, 

A biztosító a határon átnyúló tevékenység során a jogvédelmi ágazat kárainak rendezését: 

2.1.2.1.17.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó 
alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat 
részére vagy más, a Bit.  1. melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, 
illetve a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem 
rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban, vagy 

2.1.2.1.17.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a 
jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással, vagy 

2.1.2.1.17.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény 
bekövetkezését követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével  

kívánja végezni.  
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2.1.2.1.18. Segítségnyújtás; 

2.1.2.1.19. Temetési biztosítás; 

2.1.2.2. a Bit. 1. melléklet B) része szerinti, több ágazatra kiterjedően 

2.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontja szerinti ágazatok], 
2.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 3., 7. és 10. pontja szerinti ágazatok], 
2.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont d) alpontja, valamint 4., 6., 7. és 12. pontja 

szerinti ágazatok], 
2.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. pont a) alpontja, valamint 5., 7. és 11. pontja szerinti ágazatok], 
2.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. pontja szerinti ágazatok], 
2.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. pontja szerinti ágazatok], 
2.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontja szerinti ágazatok], 

2.1.2.3. a Bit. 2. melléklete szerinti életbiztosítási ágban 
 
2.1.2.3.1. Hagyományos életbiztosítások, 
2.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás, ahol a házasság vagy a születés biztosítási esemény, 
2.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, 
2.1.2.3.4. Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás, 
2.1.2.3.5. Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás. 

3. Határon átnyúló tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentés 

3.1. A Bit. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az Európai Unió alábbi 
tagállamában végzett határon átnyúló tevékenységét valamennyi korábban bejelentett ágazatban megszünteti. 

3.1.1. Tagállam:  
3.1.2. A határon átnyúló tevékenység megszüntetésének tervezett időpontja: ………év……….hónap ….nap. 
3.1.3. A határon átnyúló tevékenység keretében végzett biztosítási tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének 

módja: 

III. Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a Bit. 1. melléklet A) része szerinti nem-életbiztosítási ág 10. ágazatán belül kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítást a megjelölt tagállamban 

1.1. kíván művelni  
1.2. nem kíván művelni. 

2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni a megjelölt 
tagállamban: 

2.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai 
ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. melléklet 
A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, illetve a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett 
utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk 
rendezésével kapcsolatban, 

2.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a jogvédelmi 
ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással, 

2.3. a jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmazza a biztosított azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését 
követően egy általa választott jogi képviselőt bízhat meg érdekei védelmével. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ……………………..  
        cégszerű aláírás 
 
 ……………………………… 

        vezető jogtanácsos aláírása 
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23. Biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyással kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentőt azonosító adatok 
 
1.1. Nem természetes személy bejelentő azonosító adatai  
1.1.1. név:  
1.1.2. rövidített név:  
1.1.3. székhely:  
1.1.4. telephely: 
1.1.5. fióktelep: 
1.1.6. tevékenység végzésének helye(i): 
1.1.7. cégjegyzékszám: 
1.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.9. képviseletre jogosultak neve: 
1.1.10. képviseletre jogosultak beosztása: 
1.1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
1.2. Természetes személy bejelentő azonosító adatai  
1.2.1. név: 
1.2.2. születési név: 
1.2.3. anyja neve: 
1.2.4. születési hely: 
1.2.5. születési idő: 
1.2.6. állampolgárság: 
1.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
1.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
 
1.3. Az érintett biztosító részvénytársaságot azonosító adatok: 
1.3.1. név:  
1.3.2. székhely: 
1.3.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 113. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy az I.1.3. pontban 
meghatározott biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyásomat teljes egészében meg kívánom szüntetni. 
1.1. részesedés megszűnésének időpontja: ………év ……….hónap ….nap 
1.2. a megszűnt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 

 
2. A Bit. 113. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.1.3. pontban meghatározott 
biztosító részvénytársaságban fennálló tulajdoni részesedésem, szavazati jogom vagy jelentős előnyt biztosító szerződésem úgy 
kívánom módosítani, hogy 

 
2.1. a tulajdoni részesedésem  már nem éri el a  
2.1.1. húsz,  
2.1.2. harminchárom  
2.1.3. ötven 
százalékos határértéket. 

 
2.2. a szavazati jogom már nem éri el a  
2.2.1. húsz,  
2.2.2. harminchárom,  
2.2.3. ötven  
százalékos határértéket. 
    
2.3. a módosítás időpontja: ………év ……….hónap ….nap 

 
2.4. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni részesedésének mértéke (százalék): 
 
2.5. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni része (Ft): 
 
2.6. a változást követően a bejelentő fennmaradó szavazati joga (százalék): 
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III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  ………………………  
           cégszerű aláírás 
 
 ……………………………….. 

        vezető jogtanácsos aláírása 
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24. Biztosító részvénytársaságban fennálló tulajdoni részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket biztosító 
megállapodással kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentőt azonosító adatok 
 
1.1. Nem természetes személy bejelentő azonosító adatai 
1.1.1. név:  
1.1.2. rövidített név:  
1.1.3. székhely:  
1.1.4. telephely: 
1.1.5. fióktelep: 
1.1.6. tevékenység végzésének helye(i): 
1.1.7. cégjegyzékszám: 
1.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.9. képviseletre jogosultak neve: 
1.1.10. képviseletre jogosultak beosztása: 
1.1.11. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
1.2. Természetes személy bejelentő azonosító adatai 
1.2.1. név: 
1.2.2. születési név: 
1.2.3. anyja neve: 
1.2.4. születési hely: 
1.2.5. születési idő: 
1.2.6. állampolgárság  
1.2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
1.2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
 
2. Az érintett biztosító részvénytársaságot azonosító adatok: 
2.1. név:  
2.2. székhely: 
2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a 
Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott biztosító részvénytársaságban tulajdoni 
részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket biztosító megállapodás került megkötésre, módosításra, az alábbiak 
szerint: 
 
1.1. a bejelentő minősített befolyást szerzett 

 
1.1.1. részesedés megszerzésének időpontja: ………év ……….hónap ….nap 
1.1.2. megszerzett tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
1.1.3. megszerzett tulajdoni rész (Ft): 
1.1.4. megszerzett szavazati jog (százalék): 
1.1.5. megszerezett értékpapír mennyiség (db): 
1.1.6. befolyás fajtája (közvetlen/közvetett): 
1.1.6.1. közvetett befolyás esetén  
1.1.1.1.1. köztes vállalkozás neve: 
1.1.1.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
1.1.1.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék): 

 
1.2. a bejelentő minősített befolyását megszüntette 
1.2.1. részesedés megszűnésének időpontja: ………év ……….hónap ….nap 
1.2.2. a megszűnt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 

 
1.3. a bejelentő befolyását úgy módosította, hogy 
1.3.1. a tulajdoni részesedése vagy szavazati joga eléri a  
1.3.1.1. húsz,  
1.3.1.2. harminchárom,  
1.3.1.3. ötven  
százalékos határértéket, vagy 
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1.3.2. tulajdoni részesedése vagy szavazati joga már nem éri el a  
1.3.2.1. húsz,  
1.3.2.2. harminchárom,  
1.3.2.3. ötven  
százalékos határértéket,  
    
1.3.3. a befolyás módosításának időpontja: ………év ……….hónap ….nap 
1.3.4. a  változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni részesedésének mértéke (százalék): 
1.3.5. a  változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni része (Ft): 
1.3.6. a  változást követően a bejelentő fennmaradó szavazati joga (százalék): 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  ……………………..  
           cégszerű aláírás 
   
 …………………………….. 

      vezető jogtanácsos aláírása 
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6. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 

A Bit. hatálya alá tartozó, a független biztosításközvetítőt érintő, a rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
engedélyezési kérelmek formanyomtatványa 

 
1. Független biztosításközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. Kérelmező cég (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatai 
1.1. cégnév:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. cégjegyzékszám: 
1.5. a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat kelte: 
1.6. nyilvántartási száma: 
1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.8. képviseletre jogosultak neve és beosztása: 
1.9. kapcsolat (telefonszám, e-mail, faxszám): 
1.10. tevékenység irányítóként jelölt személy neve: 
 
2. A Társaság tevékenység irányító személy jelöltjének azonosító adatai  
2.1. név: 
2.2. születési név: 
2.3. anyja neve: 
2.4. születési hely: 
2.5. születési idő: 
2.6. állampolgárság: 
2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.8. cégjegyzési jog:    
2.8.1. nincs 
2.8.2. van: 
2.8.2.1. önálló 
2.8.2.2. együttes 
 
III. Kérelem  
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés c) és m) pontja alapján a Társaság részére a független biztosításközvetítői tevékenység 
1.1. biztosítási alkuszként vagy 
1.2. többes ügynökként történő végzését, valamint 
1.3. az I.2. pontban meghatározott személy független biztosításközvetítői tevékenység irányítójaként történő foglalkoztatását  
engedélyezze. 
 
IV. Nyilatkozatok 
 
1. A Társaság nyilatkozata 
 
1.1. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik a végzett tevékenység egyedi azonosítására alkalmas, folyamatos 

nyilvántartással. 
 
1.2. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételekkel. 
1.3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
V. Mellékletek 
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
 ………………….. 
                cégszerű aláírás 
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2. Független biztosításközvetítői tevékenység felfüggesztésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmező független biztosításközvetítő társaságot azonosító adatok 
1. név:  
2. rövidített név:  
3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
6. tevékenység végzésének helye (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
7. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
8. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés p) pontja és 202. § (2) bekezdése alapján a független biztosításközvetítői tevékenység legfeljebb 6 
(hat) hónapra, …..……(év)…………(hónap)……(nap)  napjáig történő felfüggesztését engedélyezze. 
 
III. Nyilatkozat: 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ………………………  
        cégszerű aláírás 
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3. Független biztosításközvetítői tevékenység irányítójának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

 
1. Kérelmező cég (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatai 
1.1. cégnév:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. cégjegyzékszám: 
1.6. nyilvántartási száma: 
1.7. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.8. kapcsolat (telefonszám, e-mail, faxszám): 
1.9. tevékenység irányítóként jelölt személy neve: 
 
2. A Társaság tevékenység irányító személy jelöltjének azonosító adatai  
2.1. név: 
2.2. születési név: 
2.3. anyja neve: 
2.4. születési hely: 
2.5. születési idő: 
2.6. állampolgárság: 
2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.8. cégjegyzési jog:  
2.8.1. nincs 
2.8.2. van: 
2.8.2.1. önálló 
2.8.2.2. együttes 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Társaság részére a I. 2. pontban meghatározott személy független 
biztosításközvetítői tevékenység irányítójaként történő foglalkoztatását engedélyezze. 
 
III. Nyilatkozatok 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 ………………………. 
             cégszerű aláírás 
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4. Független biztosításközvetítő által más, független biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaság 
alapításának és ilyen tevékenységet folytató gazdasági társaságban történő minősített befolyás megszerzésének 

engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

I. Azonosító adatok 

1. A kérelmező független biztosításközvetítőt (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatok  
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.4. cégjegyzékszám: 
1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. Az alapítandó, illetve a minősített befolyásszerzéssel érintett független biztosításközvetítőt azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név: 
2.3. idegen nyelvű elnevezés:  
2.4. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.6. működési terület: 
2.7. induló tőke: 
2.8. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
2.9. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.10. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
2.11. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
2.12. minősített befolyás fajtája (közvetlen/közvetett): 
2.12.1. közvetett befolyás esetén:  
2.12.1.1. köztes vállalkozás neve: 
2.12.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
2.12.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék): 
2.13. biztosításközvetítői nyilvántartási szám (minősített befolyásszerzés esetén): 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 43. §-a és 57. § (1) bekezdés k) pontja alapján a Társaság részére engedélyezze 

1.1. független biztosításközvetítő alapítását, 
1.2. független biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságban minősített befolyás 
megszerzését. 

III. Nyilatkozat  

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

IV. Mellékletek  

V. Megjegyzés 

Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 ………………………………….. 
         cégszerű aláírás 
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5. Független biztosításközvetítő által harmadik országban működő biztosító, független biztosításközvetítő 
alapításának, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban, független biztosításközvetítői tevékenységet 

folytató gazdasági társaságban történő minősített befolyás megszerzésének, harmadik országban fióktelep 
létesítésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmezőt (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. cégjegyzékszám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. Az alapítással, minősített befolyásszerzéssel érintett biztosítót, független biztosításközvetítőt, fióktelepet azonosító adatok 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. harmadik országbeli cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
2.5. harmadik országbeli nyilvántartó hatóság megnevezése: 
2.6. megszerezni kívánt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
2.7. megszerezni kívánt tulajdoni rész (Ft): 
2.8. megszerezni kívánt szavazati jog (százalék): 
2.9. megszerezni kívánt értékpapír mennyiség (db): 
2.10. minősített befolyás fajtája (közvetlen/közvetett): 
2.12.2. közvetett befolyás esetén: 
2.10.1.1. köztes vállalkozás neve: 
2.10.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
2.10.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék): 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 57. § (1) bekezdés i) pontja alapján a Társaság részére engedélyezze 
1.1. harmadik országban működő független biztosításközvetítő alapítását, 
1.2. harmadik országban működő független biztosításközvetítőben minősített befolyás megszerzését,  
1.3. harmadik országban működő biztosítóban minősített befolyás megszerzését,  
1.4. harmadik országban fióktelep létesítését. 

III. Nyilatkozat  

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
  ……………………….  
           cégszerű aláírás 
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7. melléklet a 40/2014. (X. 29.) MNB rendelethez
	  

	  
	  

7. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 

A Bit. hatálya alá tartozó, a biztosítási szaktanácsadót érintő, a rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott 
nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa 

 
1. Biztosítási szaktanácsadó nyilvántartásba vétele iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

1. Természetes személy kérelmezőt azonosító adatok 
1.1. név: 
1.2. születési név: 
1.3. anyja neve: 
1.4. születési hely: 
1.5. születési idő: 
1.6. állampolgárság: 
1.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
1.8. biztosításközvetítői, illetve szaktanácsadói nyilvántartási száma: 

2. Kérelmező cég (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatai 
2.1. cégnév:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
2.4. cégjegyzékszám: 
2.5. a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat kelte: 
2.6. nyilvántartási száma: 
2.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.8. képviseletre jogosultak neve és beosztása: 
2.9. kapcsolat (telefonszám, e-mail, faxszám): 
2.10. tevékenység irányítóként jelölt személy neve: 

3. A Társaság tevékenység irányító személy jelöltjének azonosító adatai  
3.1. név: 
3.2. születési név: 
3.3. anyja neve: 
3.4. születési hely: 
3.5. születési idő: 
3.6. állampolgárság: 
3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
3.8. cégjegyzési jog:   
3.8.1. nincs 
3.8.2. van: 
3.8.2.1. önálló 
3.8.2.2. együttes 
3.9. biztosításközvetítői, illetve szaktanácsadói nyilvántartási száma: 

II. Kérelem  

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 
1.1. személyemet biztosítási szaktanácsadóként, 
1.2. a Társaságot biztosítási szaktanácsadóként, továbbá  
1.3. a 2., valamint a 3. pontban meghatározott személyt a biztosítási szaktanácsadói tevékenysége irányítójaként (vezető 

szaktanácsadóként) 
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján vegye nyilvántartásba. 

III. Nyilatkozatok 

Nyilatkozom, hogy a nyilvántartásba vétel érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 …………………………….. 
                aláírás/cégszerű aláírás 
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2. Biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezeten belül a szaktanácsadói tevékenységet irányító természetes 
személy (vezető szaktanácsadó) nyilvántartásba vétele iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. Kérelmező cég (a továbbiakban: Társaság) azonosító adatai 
1.1. cégnév:  
1.2. székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó):  
1.3. nyilvántartási száma: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. kapcsolat (telefonszám, e-mail, faxszám): 
1.6. tevékenység irányítóként jelölt személy neve: 
 
2. A Társaság tevékenység irányító személy jelöltjének azonosító adatai  
2.1. név: 
2.2. születési név: 
2.3. anyja neve: 
2.4. születési hely: 
2.5. születési idő: 
2.6. állampolgárság: 
2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 
2.8. cégjegyzési jog:   
2.8.1. nincs 
2.8.2. van: 
2.8.2.1. önálló 
2.8.2.2. együttes 
2.9. biztosításközvetítői, illetve szaktanácsadói nyilvántartási száma: 
 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 
törvény 51. § (2) bekezdése alapján a I.2. pontban meghatározott személyt a Társaság biztosítási szaktanácsadói tevékenysége 
irányítójaként (vezető szaktanácsadóként) vegye nyilvántartásba. 
 
III. Nyilatkozatok 
 
Nyilatkozom, hogy a nyilvántartásba vétel érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 ………………………….. 
              cégszerű aláírás 
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3. Biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezeten belül a szaktanácsadói tevékenységet irányító természetes 
személy (vezető szaktanácsadó) személyében történt változással kapcsolatos bejelentés formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

 
1. A bejelentő biztosítási szaktanácsadót (a továbbiakban: Szaktanácsadó) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám)   
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a szaktanácsadó képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A bejelentéssel érintett tevékenység irányító (vezető szaktanácsadó) azonosító adatai 
2.1. név: 
2.2. születési név: 
2.3. anyja neve: 
2.4. születési hely: 
2.5. születési idő: 
2.6. állampolgárság: 
2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 

törvény 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján bejelentem, hogy a Szaktanácsadó az I.2. pontban megjelölt személy 
tevékenység irányítóként történő foglalkozatását megszüntette, ennek alapján kérem az MNB által vezetett biztosítási 
szaktanácsadói nyilvántartásból történő törlését.  

 
1.1. A foglalkoztatás megszüntetésének időpontja: ………év……….hónap ….nap 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

 …………………………. 
       cégszerű aláírás 
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4. Biztosítási szaktanácsadó székhelyváltozásra vonatkozó bejelentésének formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok  
 
A bejelentő biztosítási szaktanácsadót (a továbbiakban: szaktanácsadó) azonosító adatok 
1. név:  
2. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3. jelen bejelentés teljesítése során a szaktanácsadó képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
4. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 74. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak 

alapján Magyar Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a szaktanácsadó székhelye megváltozott. 
 
1.1. A székhelyváltozás időpontja: ………év……….hónap ….nap 
1.2. Régi székhely: 
1.3. Új székhely: 
 
III. Mellékletek: 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
  

 …………………………. 
        cégszerű aláírás 

      
 
  



14480 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

8. melléklet a 40/2014. (X. 29.) MNB rendelethez
	  

	  
	  

8. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 

Az Öpt. hatálya alá tartozó, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat érintő, a rendelet 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint bejelentések 

formanyomtatványa 
 

1. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 

I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
2. A Pénztár tisztségviselőinek azonosító adatai 
 
2.1. Tisztség pontos megjelölése:  
 

igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság 
elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/könyvelő/ 
könyvvizsgáló/biztosításmatematikus/vagyonkezelési tevékenység 
irányítója (befektetési szakértő)  

2.2. név: 
2.3. születési név: 
2.4. anyja neve: 
2.5. születési hely: 
2.6. születési idő: 
2.7. állampolgárság: 
2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.10. személyi igazolvány száma/ útlevélszáma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

2.11. tisztség alapja: 
2.11.1.   megválasztás 
2.11.2.   kinevezés 
2.12. alkalmazott: 
2.12.1. igen 
2.12.2. nem 
2.13. képviseleti jog: 
2.13.1. nincs 
2.13.2. van: 
2.13.2.1. önálló 
2.13.2.2. együttes 
2.13.2.3. adatszolgáltatásban jelentem 

 
 
 
II. A pénztár megalakulására vonatkozó adatok 
 
1. az alakuló közgyűlés helye: 
2. az alakuló közgyűlés időpontja: 
3. a résztvevő személyek száma: 
4. a pénztártagok száma a kérelem beadásának napján: 
5. a pénztár tervezett alapképzési elvei: 
 
III. Kérelem 
 
1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi 

XCVI. törvény 60-62. §-a alapján a Pénztár részére  
1.1. önkéntes egészségpénztári  
1.2. önkéntes kölcsönös önsegélyező  
1.3. önkéntes nyugdíjpénztári 

 
tevékenység végzését engedélyezze. 
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III. Nyilatkozat 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V.  Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

 …………………..……………    
  képviseletre jogosult aláírása 
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2. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár átalakulásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó jogutód pénztár) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. nyilvántartási szám: 
1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
2. A Jogelőd Pénztár azonosító adatai 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. nyilvántartási szám: 
2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 

 
3. A Jogutód Pénztár tisztségviselőinek azonosító adatai 
 
3.1. Tisztség pontos megjelölése:  
 

igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság 
elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/ 
könyvelő/biztosításmatematikus/vagyonkezelési tevékenység 
irányítója/könyvvizsgáló 

3.2. név: 
3.3. születési név: 
3.4. anyja neve: 
3.5. születési hely: 
3.6. születési idő: 
3.7. állampolgárság: 
3.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.10. személyi igazolvány száma/útlevélszáma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
3.11. tisztség alapja: 
3.11.1. megválasztás 
3.11.2. kinevezés 
3.12. alkalmazott: 
3.11.1. igen 
3.11.2. nem 
3.13. képviseleti jog: 
3.13.1. nincs 
3.13.2. van: 
3.13.2.1. önálló 
3.13.2.2. együttes 
3.13.2.3. adatszolgáltatásban jelentem 

 
II. Az átalakulásra vonatkozó adatok 
 
1. az átalakulás módja: 
1.1. egyesülés:  
1.1.1. összeolvadás 
1.1.2. beolvadás 
1.2. szétválás: 
1.2.1. különválás 
1.2.2. kiválás  
1.3. ágazatok vegyes pénztárrá alakulása  
1.4. vegyes pénztárak ágazatainak szétválása 
 
2. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezetek fordulónapja: …………..…év …………hónap…………..nap 
3. az átalakulás napja: …………..…év …………hónap…………..nap 
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4. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezeteket hitelesítő könyvvizsgáló neve: 
5. a végleges vagyonmérleget, vagyonleltárt hitelesítő könyvvizsgáló neve: 
 
III. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Jogutód Pénztár tevékenységének végzését engedélyezze. 
 
IV. Nyilatkozat 
 
Nyilatkozom, hogy a pénztártevékenység folytatásának tárgyi és személyi feltételei fennállnak. 
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
V. Mellékletek  
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
  
 

 …………..…………………..   
képviseletre jogosult aláírása 

  



14484 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

	  

	  
	  

3. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1.8. név:  
1.9. rövidített név:  
1.10. székhely:  
1.11. nyilvántartási szám: 
1.12. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.13. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.14. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. A végelszámoló azonosító adatai 
3.1. név: 
3.2. székhely: 
3.3. adószám: 
3.4. cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám: 

3. Végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy, természetes személy végelszámoló adatai 
3.1. név: 
3.2. születési név: 
3.3. anyja neve: 
3.4. születési hely: 
3.5. születési idő: 
3.6. állampolgárság: 
3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.9. személyi igazolvány száma/ útlevélszáma/ egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 
II. Kérelem 

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény 45/A. § (1) bekezdése alapján a Pénztár részére a tevékenység lezárását engedélyezze. 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
VI. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

…..………………………  
         végelszámoló 
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4. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1. név:  
2. rövidített név:  
3. székhely:  
4. nyilvántartási szám: 
5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
II. Kérelem  
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény 31. § (1) bekezdése alapján a Pénztár részére az alábbi tevékenység kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében 
történő végzését engedélyezze: 
1. szolgáltatásszervezési tevékenység, 
2. egyéb, 

azaz…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

  
 …………………………………. 

képviseletre jogosult aláírása 
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5. Önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere bevezetésének, módosításának engedélyezése iránti 

kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A kérelmet benyújtó önkéntes nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1. név:  
2. rövidített név:  
3. székhely:  
4. nyilvántartási szám: 
5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Kérelem  

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény 49/D. § (1) bekezdése alapján a Pénztár részére a választható portfóliós rendszer működtetésének 

1. megkezdését  
2. módosítását  
 
engedélyezze. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
 ………………………………….. 

képviseletre jogosult aláírása 
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6. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása iránti kérelem 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. nyilvántartási szám: 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
2. Ingatlanértékelő társaság adatai: 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
3. Ingatlanértékelő természetes személy adatai: 
3.1. név: 
3.2. anyja neve: 
3.3. születési hely, idő: 
3.4. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
 
II. Kérelem  

 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény 38/B. § (3) bekezdése alapján a Pénztár részére az I. 2. és I. 3. pontban meghatározott ingatlanértékelő megbízását 
hagyja jóvá. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
     

…..…….………………………… 
                                                                                                                                     képviseletre jogosult aláírása 
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7. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár ügyvezetőjének a felsőfokú végzettség és szakmai gyakorlat követelménye 

alóli felmentésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. nyilvántartási szám: 
1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. Az ügyvezetőnek jelölt személy azonosító adatai 
3.5. név: 
3.6. születési név: 
3.7. anyja neve: 
3.8. születési hely: 
3.9. születési idő: 
3.10. állampolgárság: 
3.11. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.12. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.13. személyi igazolvány száma/útlevélszáma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

 
II. Kérelem  

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény 28. § (3) bekezdése alapján 

1. a felsőfokú végzettség  
2. a pénztári tevékenységben hasznosítható szakmai gyakorlat követelménye  

alól ………..(év)……………….(hónap)……..….(nap). napjáig, az ügyvezetőnek jelölt 
………………………………………….………..…. részére adjon felmentést. 

III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
      

                ……………………………….   
képviseletre jogosult aláírása 
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8. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra vonatkozó 
bejelentésének formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1.1. név:  
1.2. székhely: 
1.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
1.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A vezető tisztségviselőként/ügyvezetőként/kötelező alkalmazottként bejelentett személy azonosító adatai 
 
2.1. Tisztség pontos megjelölése:  
 

igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság 
elnöke/ellenőrző bizottság 
tagja/ügyvezető/könyvelő/vagyonkezelési tevékenység irányítója 

2.2. név: 
2.3. születési név: 
2.4. anyja neve: 
2.5. születési hely: 
2.6. születési idő: 
2.7. állampolgárság: 
2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.10. személyi igazolvány száma/útlevélszáma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 

II. Bejelentés 

1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 28. § (3) 
bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár…………év……….…….hónap ….….napjától kezdődően az I.2. pontban 
megjelölt személyt ügyvezetőként alkalmazza. 

2. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 20/A. § (1) 
bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár…………év……….…….hónap ….….napjától kezdődően az I.2. pontban 
megjelölt személyt a 2.1. pontban megjelölt tisztségre …………év………………hónap ……..napjáig 
megválasztotta/újraválasztotta. 

3. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 64. § (4) 
bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár…………év……….…….hónap ….….napjától kezdődően az I.2. pontban 
megjelölt személyt a 2.1. pontban megjelölt kötelező alkalmazottként alkalmazza. 

III. Mellékletek 

IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 ..............……………………………… 
          képviseletre jogosult aláírása 
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9. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár megszüntetésére irányuló szándékra vonatkozó bejelentés 

formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 45/A. § (3) 

bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár …..……év……….…….hónap .….napján tartott (küldött)közgyűlésén 
elhatározta megszüntetését: 

1.1. A végelszámolás kezdő időpontja: 
1.2. A tevékenységet lezáró beszámoló fordulónapja: 
 
III. Nyilatkozat 
 
A végelszámoló nyilatkozatai 
1. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy velem szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok 

nem áll fenn. 
2. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy végelszámolóvá történt megválasztásomat elfogadom. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
                                                                                                                                ……………………………………….                 
                                                                                                                                      képviseletre jogosult aláírása 
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10. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által az Öpt. 37. § (5) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti 
megszerzésére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok  
 
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:   
3. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
4. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 37. § (5) 

bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár a 1.1. pontban megjelölt vállalkozásban annak jegyzett-, illetve törzstőkéje 10 
százalékát meghaladó, ……százalék mértékű közvetlen tulajdoni részesedést szerzett ………év …………..hónap 
…….napján. 

 
1.1. A vállalkozás adatai, melyben a Pénztár tulajdoni részesedést szerzett: 
1.1.1. név:  
1.1.2. rövidített név:  
1.1.3. székhely:  
1.1.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
1.1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.6. jegyzett tőke/törzstőke összege: 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
   

       ………………………………………… 
              képviseletre jogosult aláírása 
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11. Önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszere működtetésének megszüntetésére vonatkozó bejelentés 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
  
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés 
 
A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/D. § (5) bekezdés 
d) pontja alapján bejelentem, hogy a Pénztár ………év ……………..hónap …….napján a választható portfóliós rendszere 
működtetését megszünteti. 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
    

           
………………………………………… 

  képviseletre jogosult aláírása 
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12. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tárgyi feltételeiben bekövetkezett változásra vonatkozó bejelentés 
formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

 
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely: 
3. nyilvántartási szám: 
4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
6. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 64. § (4) 

bekezdése alapján bejelentem, hogy a pénztártevékenység folytatásának tárgyi feltételeiben (a pénztártevékenység 
biztonságos folytatására alkalmas irodahelyiség, adószám, elnevezés) az alábbi változás történt: 

 
1.1. irodahelyiség megszűnése/adószám változása 
1.2. változás időpontja: ………..év …………..hónap………nap 
1.3. új irodahelyiség címe: 
1.4. új adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. egyéb: 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
                                                                                                                          

 …………….………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 
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13. Önkéntes nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszerének működtetése szüneteltetésére, folytatására 
vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 

 
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés  
 
1. A Magyar Nemzeti Bank részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/D. § (1) 

bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár ………...…….év………………hó………napján tartott közgyűlése a 
választható portfóliós rendszer működtetésének szüneteltetéséről/folytatásáról határozott. 

 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

 …………….………………………… 
  képviseletre jogosult aláírása 
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9. melléklet a 40/2014. (X. 29.) MNB rendelethez
	  

	  
	  

9. melléklet a …/2014. (… …) MNB rendelethez 
 

Az Mpt. hatálya alá tartozó, a magánnyugdíjpénztárat érintő, a rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott 
engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi kérelmek, valamint bejelentések formanyomtatványa 

 
1. Magánnyugdíjpénztár átalakulásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó jogutód pénztár azonosító adatai 
1.1. név: 
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
2. A jogelőd pénztár(ak) azonosító adatai 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. nyilvántartási szám: 
2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.6. kapcsolattartó (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
3. A Jogutód Pénztár tisztségviselőinek jelölt személyek azonosító adatai 
 
3.1. Tisztség pontos megjelölése:  
 

igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság 
elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető/ számviteli rendért felelős 
vezető/befektetésekért felelős 
vezető/biztosításmatematikus/könyvvizsgáló/ jogász/belső ellenőr  

3.2. név: 
3.3. születési név: 
3.4. anyja neve: 
3.5. születési hely: 
3.6. születési idő: 
3.7. állampolgárság: 
3.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.10. személyi igazolvány száma/útlevélszáma /egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
3.11. tisztség alapja: 
3.11.1. megválasztás 
3.11.2. kinevezés 
3.12. alkalmazott: 
3.12.1. igen 
3.12.2. nem 
3.13. képviseleti jog: 
3.13.1. nincs 
3.13.2. van: 
3.13.2.1. önálló 
3.13.2.2. együttes 
3.13.2.3. adatszolgáltatásban jelentem 
 
II. Az átalakulásra vonatkozó adatok 
 
1. az átalakulás módja: 
1.1. egyesülés:  
1.1.1. összeolvadás 
1.1.2. beolvadás 
1.2. szétválás: 
1.2.3. különválás 
1.2.4. kiválás  
1.3. ágazatok vegyes pénztárrá alakulása  
1.4. vegyes pénztárak ágazatainak szétválása 
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2. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezetek fordulónapja: …………..…év …………hónap…………..nap 
3. az átalakulás napja: …………..…év …………hónap…………..nap 
4. a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezeteket hitelesítő könyvvizsgáló neve: 
5. a végleges vagyonmérleget, vagyonleltárt hitelesítő könyvvizsgáló neve: 
 
III. Kérelem 
 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 
LXXXII. törvény 79/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján engedélyezze a Jogutód Pénztár tevékenységének végzését. 
 
IV. Nyilatkozatok  
 
A kérelmező nyilatkozatai 
1. Nyilatkozom, hogy a tevékenységi engedély feltételei fennállnak. 
2. Az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
V. Mellékletek  
 
VI. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
  
 
 

…………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 
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2. Magánnyugdíjpénztár tevékenysége lezárásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. nyilvántartási szám: 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
2. A végelszámoló azonosító adatai 
2.1. név: 
2.2. székhely: 
2.3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
 
3. Végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy, természetes személy végelszámoló adatai 
3.1. név: 
3.2. születési név: 
3.3. anyja neve: 
3.4. születési hely: 
3.5. születési idő: 
3.6. állampolgárság: 
3.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.9. személyi igazolvány száma/útlevélszáma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
 
II. Kérelem 

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 
LXXXII. törvény 83. § (2) bekezdése alapján engedélyezze a Pénztár részére a magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárását. 

III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
   …………………… 
        végelszámoló  
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3. Magánnyugdíjpénztár ingatlanértékelővel kötött szerződésének jóváhagyása iránti kérelem formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. nyilvántartási szám: 
1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
1.7. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
2. Ingatlanértékelő társaság adatai: 
2.1. név:  
2.2. rövidített név:  
2.3. székhely:  
2.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
2.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
3. Ingatlanértékelő természetes személy adatai: 
3.1. név: 
3.2. anyja neve: 
3.3. születési hely, idő: 
3.4. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
3.5. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
 
II. Kérelem  

 
Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 
LXXXII. törvény 66/A. § (3) bekezdése alapján az I. 2. és I. 3. pontban meghatározott ingatlanértékelő megbízását hagyja jóvá. 
 
III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 

 …………….………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 
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4. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusának a szakképesítés és a gyakorlati idő követelménye alóli felmentés iránti kérelem 

formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 

1. A kérelmet benyújtó pénztár (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatai 
1.1. név:  
1.2. rövidített név:  
1.3. székhely:  
1.4. nyilvántartási szám: 
1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.6. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
1.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. Az aktuáriusnak jelölt személy azonosító adatai 
2.1. név:  
2.2. születési név:  
2.3. anyja neve:  
2.4. születési hely:  
2.5. születési idő:  
2.6. állampolgárság:  
2.7. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):  
2.8. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország):  
2.9. személyi igazolvány száma/ útlevélszáma/ egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma:  
 
II. Kérelem  

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 
LXXXII. törvény 47. § (4) bekezdése alapján 

1. az aktuáriusi szakképesítés,  
2. a gyakorlati idő követelménye 

alól a Pénztár biztosításmatematikusának jelölt …………………………………….……. részére a jogszabályban meghatározott 
legfeljebb 3 éves felmentési időn belül ………..(év)………….(hónap)……….(nap) napjáig adjon felmentést. 

III. Nyilatkozat  
 
Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a MNB-vel.  
 
IV. Mellékletek  
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap)  
     

  …………….………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 
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5. Magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra vonatkozó bejelentésének 
formanyomtatványa 

I. Azonosító adatok  
 
1. A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
2. A vezető tisztségviselőként/ügyvezetőként/kötelező alkalmazottként bejelentett személy azonosító adatai 
 
2.1. Tisztség pontos megjelölése:  
 

igazgatótanács elnöke/igazgatótanács tagja/ellenőrző bizottság 
elnöke/ellenőrző bizottság tagja/ügyvezető számviteli rendért 
felelős vezető/befektetésekért felelős vezető/ 
biztosításmatematikus/könyvvizsgáló/jogász/belső ellenőr 

2.2. név: 
2.3. születési név: 
2.4. anyja neve: 
2.5. születési hely: 
2.6. születési idő: 
2.7. állampolgárság: 
2.8. lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.9. levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): 
2.10. személyi igazolvány száma/útlevélszáma/egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: 
 
II. Bejelentés 
 
3. A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 44. §  

(5) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár…………év……….…….hónap ….….napjától kezdődően az I.2. pontban 
megjelölt személyt a 2.1. pontban megjelölt tisztségre …………év……….…….hónap ….….napjáig 
megválasztotta/újraválasztotta/alkalmazza. 

 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 ……………………………… 
 képviseletre jogosult aláírása 
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6. Magánnyugdíjpénztár által az Mpt. 67. § (1) bekezdése szerinti tulajdoni részesedés átmeneti megszerzésére 
vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok  
 
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

 
II. Bejelentés 
 
1. A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 67. §  

(2) bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár az I.1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezetben annak jegyzett tőkéje 
10 százalékát meghaladó, ……százalék mértékű közvetlen tulajdoni részesedést szerzett ………….év …………..hónap 
…….napján. 

 
1.1. A gazdálkodó szervezet adatai, melyben a Pénztár tulajdoni részesedést szerzett: 
1.1.1. név:  
1.1.2. rövidített név:  
1.1.3. székhely:  
1.1.4. cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
1.1.5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.1.6. jegyzett tőke összege: 
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
    
 ….…………………………… 
 képviseletre jogosult aláírása 
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7. Magánnyugdíjpénztár számára letétkezelői szolgáltatást végző hitelintézet nevére és befektetési számlaszámára 
vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 

 
I. Azonosító adatok  
 
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:  
3. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
4. a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
 
II. Bejelentés 
 
1. A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 52. § (2) 

bekezdése alapján bejelentem, hogy a Pénztár …………….év……………..hó…………..napján a(z) 
……………………………………………. hitelintézettel letétkezelői szerződést kötött és a hitelintézetnél befektetési 
számlát nyitott. 

 
1.1. Befektetési számlaszám: ……………………………………………………                                          
 
III. Mellékletek 
 
IV. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
 

 …………….………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 
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8. Magánnyugdíjpénztár megszüntetésére irányuló szándékra vonatkozó bejelentés formanyomtatványa 
 
I. Azonosító adatok 
 
A bejelentő pénztárat (a továbbiakban: Pénztár) azonosító adatok 
1. név:  
2. székhely:   
3. jelen bejelentés teljesítése során a Pénztár képviseletére jogosultak neve, beosztása:  
4. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
5. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
 
II. Bejelentés 
 
A Magyar Nemzeti Bank részére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 82. §-a 
alapján bejelentem, hogy a Pénztár………év……….hónap ….napján tartott (küldött)közgyűlésén elhatározta megszüntetését. 
 
III. Nyilatkozat 
 
1. A végelszámoló nyilatkozatai 
1.1. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy velem szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok 

nem áll fenn. 
 
1.2. A Pénztár végelszámolójaként nyilatkozom, hogy végelszámolóvá történt megválasztásomat elfogadom. 
 
IV. Mellékletek 
 
V. Megjegyzés 
 
Keltezés: ___________, ____ (év). _____ (hónap) ____ (nap) 
 
 
 

 …………….………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el.

1. § (1) Az  emberi erőforrások minisztere hatáskörében az  egészségügyi ágazatba tartozó azon szakképesítések körét, 
amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető, az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  1.  melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit a  2.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) A  mestervizsgához kapcsolódóan a  szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó 
meghatározásokat a 3. melléklet tartalmazza.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti
a) a  népjóléti ágazatba tartozó egyes szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és 

vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 33/1997. (X. 31.) NM rendelet és
b) az  ortopédiai cipész és az  ortopédiai műszerész szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és 

vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/1998. (VII. 24.) EüM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez

   
   

 

Az egészségügyért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések 
felsorolása, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető 

 
 A B 

1. Sorszám Szakképesítés neve 
2. 1. Fogtechnikus 
3. 2. Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 
4. 3. Ortopédiai műszerész 
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2. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez 2 
 

 

1. A FOGTECHNIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 
1. A fogtechnikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 

 
A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

 A B 

1 A szakképesítés (szakma), szakképzettség 

2 megnevezése azonosító száma 

 3 Fogtechnikus 54 724 01 1000 00 00 
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A Fogtechnikus mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

          A B 

1                    A szakmai gyakorlat 

2 szakiránya időtartama (év) 

 3 Fogtechnikus   5 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai 
gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.  
Adott szakirányú munkaterületen munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas 
vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai 
gyakorlat igazolása fogadható el. 
 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 
II. A fogtechnikus mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 
 
1.  A fogtechnikus mester munkaterületének leírása 
 
A fogtechnikus mester önálló alkotó, gyártó, aki tevékenységét a fogorvos megrendelése 
alapján, fogtechnikai laboratóriumban a szakmaterületére vonatkozó hatályos 
jogszabályok előírásai alapján végzi. 
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A fogorvos megrendelése és információi alapján fogpótlásokat készít. 
A fogorvossal szakmai konzultációt folytat. 
Rögzített, (korona, híd) és kombinált fogpótlásokat készít. 
Kivehető, teljes és részleges, akrilát és fém alaplemezű fogpótlásokat készít. 
Implantátumokra felépítményeket készít. 
Fogszabályozó készülékeket készít. 
Korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal javításokat végez. 
A fogtechnikai laboratórium működtetését és felszerelését biztosítja. 
A jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezet. 
Kialakítja az árakat. 
Kialakítja a minőségellenőrzés folyamatát. 
Gondoskodik az anyagok biztonságos tárolásáról. 
Részt vesz a tanulóképzésben. 
Etikus magatartást tanúsít szakmai kérdésekben, tevékenységét a kompetenciahatárokat 
betartva végzi. 
 

2. A fogtechnikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

                                                        A 

1 A Fogtechnikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 

2                                                           -   

     
III. Szakmai követelmények 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

 A B 

1 A Fogtechnikus megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak  

2 azonosítója megnevezése 

3 001-11 Pedagógiai ismeretek 

4 002-11 Vállalkozási ismeretek 

5 077-12 Kivehető részleges és teljes, műanyag 
és fém alaplemezű fogpótlások 
készítése és ezek javítása 

6 078-12 Rögzített és kombinált fogpótlások 
készítése 

7 079-12 Implantátum felépítmények készítése 

8 080-12 Fogszabályozó készülékek készítése 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs 
szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét  
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 

kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és 

alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
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E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási 

ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív 

módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3          Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3 A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A minőségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 
Személyes kompetenciák: 

Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
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Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 

 
Társas kompetenciák: 

Kommunikációs nyitottság 
Együttműködési képesség 

 
Módszerkompetenciák: 

Történeti áttekintő képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékony és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a működési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az 
alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet elkészít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 
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Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. 
Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges 

elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok működésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerződések) 
 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások erőforrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C Az elképzelés, az ötlet próbája 
B    A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

   munkaerő szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 
 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felelősségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
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C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellenőrzés alapelvei 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 
 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Szervezőkészség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
 Határozottság 
 Kommunikációs készség 
 Konfliktusmegoldó képesség 
 Irányítási készség 
 Kompromisszum készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekintő és rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
077-12 Kivehető részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások 
készítése és ezek javítása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja 
Értelmezi a megrendelés információit 
Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat 
Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát  
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről és gépekről 
Ezek ismeretében árkalkulációt végez 
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek 
A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel 
Elkészíti a megrendelt kivehető fogpótlást 
Az orvos által megrendelt javításokat elvégzi  
Használja a munkavédelmi eszközöket 
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja 
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat 
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról 
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását 
Betartja a részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítéséhez és ezek 
javításához kapcsolódó etikai normákat 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A   Kivehető fogpótlás készítése 
A   Szakirányú funkcionális anatómia és anyagtan 
A   Technológiai folyamatok  
A    Gnatológia 
A    Statikus és dinamikus fog érintkezés  
A    Fogak morfológiája 
A    Fogtechnikai alap- és segédanyagok  
A    A szükséges eszközök használata 
A    Dokumentációk készítése 
B    Ergonómiai, munkaszervezési módszerek alkalmazása 
B    A szállítások megszervezése 
B    A védőfelszerelések és berendezések használata 
C   Tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok 
C A részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások készítéséhez és ezek  
     javításához kapcsolódó etikai normák 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5    Olvasott szakmai szöveg megértése 
5    Szakmai nyelvű beszédkészség 
5    A latin szakmai kifejezések használata 
5    Szakmai jelképek értelmezése 
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5    Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása 
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
 
        Személyes kompetenciák: 
               Felelősségtudat 
               Precizitás 
               Döntésképesség      
 
        Társas kompetenciák: 
                Segítőkészség 
                Kompromisszumkészség 
                Kapcsolatteremtő készség 
             
         Módszerkompetenciák: 
                Tervezés 
                Áttekintő képesség 
                Ismeretek helyén való alkalmazása 
  
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
078-12 Rögzített és kombinált fogpótlások készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja 
Értelmezi a megrendelés információit 
Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat 
Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát 
Biztosítja a szükséges anyagokat 
Ezek ismeretében árkalkulációt végez 
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek 
A megrendelt munka elkészítéséhez fogászati ötvözetet használ 
Megfelelő leplező anyagokat használ 
A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel 
Elkészíti a megrendelt fogpótlást, koronát, hidat és a kivehető részt 
Használja a munkavédelmi eszközöket 
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja 
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat 
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról 
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását 
Betartja a rögzített és kombinált fogpótlások készítéséhez fogtechnikai tevékenységekhez 
kapcsolódó etikai normákat 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A   Kivehető fogpótlás készítése 
A   Fémlemez készítése  
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A   Rögzített fogpótlás készítése  
A    Implantátum felépítmények készítése  
A    Fémmentes pótlások készítése 
A    Leplezés  
A    Fogászati ötvözetek   
A    Alap és segédanyagok   
A    Anatómia  
A    Ergonómiai, munkaszervezési módszerek   
C    Tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok  
C  Rögzített és kombinált fogpótlások készítéséhez Tevékenységhez kapcsolódó etikai  
       normák 
A    Szakmai dokumentációk készítése  
A    Környezetvédelem és munkavédelem 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5   Olvasott szakmai szöveg megértése 
5   Szakmai nyelvű beszédkészség  
5   Szakmai jelképek értelmezése 
5   A latin szakmai kifejezések használata 
5   Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása 
5   Szakmai nyelvi íráskészség 
 
Személyes kompetenciák: 
               Felelősségtudat 
               Pontosság 
               Döntésképesség      
 
Társas kompetenciák: 
                Határozottság 
                Segítőkészség 
                Kompromisszumkészség 
 
Módszerkompetenciák: 
                Tervezés 
                Áttekintő képesség 
                Ismeretek helyén való alkalmazása 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
079-12 Implantátum felépítmények készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja 
Értelmezi a megrendelés információit 
Értékeli a lenyomatokat, harapási regisztrátumokat 
Felméri az elkészítendő munka anyag és idő szükségletét, végrehajthatóságát 
Biztosítja a szükséges anyagokat 
Ezek ismeretében árkalkulációt végez 
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek 
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Megtervezi a közös munkát a megrendelővel 
Meghatározza a felhasználható anyagokat 
A próbák időpontját egyezteti a megrendelővel 
A megrendelt munkához fogászati ötvözeteket használ 
Megfelelő leplező anyagokat használ 
Ideiglenes pótlást készít, amely már a végleges munka formájára készül 
A formai korrekciókat elvégzi és sablont készít az elfogadott formáról 
Elkészíti a megrendelt fogpótlást 
Használja a munkavédelmi eszközöket 
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja 
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat 
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról 
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását 
Betartja az implantátum felépítmények készítéséhez kapcsolódó etikai normákat 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A    Kombinált munka készítése  
A    Implantátum felépítmény elkészítése 
A    Fémtan 
A    Fémmentes alapanyagok  
A    Fémmentes pótlások készítése 
A    Alap és segédanyagok  
A    Anatómia 
A    Ergonómiai, munka- és tűzvédelmi, munkaszervezési módszerek alkalmazása  
C    Implantátum felépítmények készítéséhez kapcsolódó etikai normák 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5    Olvasott szakmai szöveg megértése 
5    Szakmai nyelvű beszédkészség  
5    Anatómiai latin kifejezések használata 
5    Szakmai jelképek értelmezése 
5    Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása 
5    Szakmai nyelvi íráskészség 
 
Személyes kompetenciák: 
               Felelősségtudat 
               Precizitás 
               Döntésképesség      
 
Társas kompetenciák: 
                Határozottság 
                Segítőkészség 
                Kompromisszumkészség 
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Módszerkompetenciák: 
                Tervezés 
                Áttekintő képesség 
                Ismeretek helyén való alkalmazása 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
080-12  Fogszabályozó készülékek készítése  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil:  
A megrendelt munkát befogadja, értékeli és adminisztrálja 
Értelmezi a megrendelés információit 
Felméri az elkészítendő munka anyag és időszükségletét, végrehajthatóságát 
Biztosítja a szükséges anyagokat  
Ezek ismeretében árkalkulációt végez 
A befogadást és az árat visszaigazolja a megrendelőnek 
Megfelelő fogászati anyagokat használ 
Elkészíti a megrendelt munkát  
A biztonságos munkavégzés feltételeit fenntartja 
Fokozottan figyel a technológiai előírások betartására 
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat 
Gondoskodik a munkaasztal és környezete tisztaságáról 
Biztosítja az anyagok, eszközök megfelelő tárolását 
Betartja a fogszabályozó készülékek készítéséhez kapcsolódó etikai normákat 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A    Kivehető fogszabályozó készítése  
A    Rögzített fogszabályozó készítése  
A    Fémtan  
A    Alap és segédanyagok  
A    Anatómia  
A    Fokozott minőségtartás a prevenciós jelleg miatt  
C    Fogszabályozó készülékek készítéséhez kapcsolódó etikai normákat 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5    Olvasott szakmai szöveg megértése 
5    Szakmai nyelvű beszédkészség  
5    Szakmai jelképek értelmezése 
5    Fogtechnikai eszközök, berendezések használata, alkalmazása 
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
5    A rendellenességek mérésének értelmezése 
 
Személyes kompetenciák: 
               Felelősségtudat 
               Precizitás 
               Döntésképesség      
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 1451714 
 

 

Társas kompetenciák: 
                Határozottság 
                Segítőkészség 
                Kompromisszum készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Tervezés 
Áttekintő képesség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1.  A mestervizsgára bocsátás feltételei  
 
 A vizsgamunka alapjául szolgáló mintákat a jelöltek előkészített, beartikulált állapotban 
kapják meg, a vizsga helyszínén a munka megkezdése előtt.  
 
2.  A mestervizsga részei 
 
A gyakorlati vizsga időtartama nem tartalmazza a részmunkafolyamatok közötti kieső 
technológiai folyamatokból következő várakozási időket. 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 
Időtartama:  
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 
Időtartama:  
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 
Időtartama:  
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Jogi ismeretek  
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli  
Időtartama:  
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli  
Időtartama:  
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Adó –TB – pénzügyi - számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli  
Időtartama:  
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
077-12 Kivehető részleges és teljes, műanyag és fém alaplemezű fogpótlások 
készítése és ezek javítása 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Teljes alsó és felső fogsor készítése középértékű artikulátorban, a funkcionális, fonetikai, 
statikai és az esztétikai követelmények figyelembevételével. Fogfelállítás, becsiszolás és 
mintázás. 
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 
Időtartama: 180 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
A statikus és a dinamikus fogérintkezés értelmezése. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 
Időtartam:  
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
A teljes alsó-felső fogsor anyagtani vonatkozásainak ismertetése. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli. 
Időtartam: 45 perc  
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
 1. feladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt  
 2. feladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt 
 3. feladat: 0-90 % nem felelt meg, 91-100 % megfelelt 
 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
 
078-12 Rögzített és kombinált fogpótlások készítése 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Teljes felső száj-rehabilitáció fix és kivehető elemekkel, finommechanika rögzítő elemekkel. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység 
gyakorlati 
Időtartama: 1425 perc 
 
A rögzített rész és a teleszkóp prímér részének készítése. 
Időtartam: 520 perc 
 
Fémlemez és a ráépített rögzítő elemek elkészítése. 
Időtartam: 360 perc 
  
A rögzített rész leplezése  
Időtartama: 305 perc  
 
A kivehető protézis fogfelállítása és készre vitele 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Az elhorgonyzás elmélete 



14520 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

   
   

 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 
Időtartam:  
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
A munka során alkalmazott anyagok ismertetése. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 
Időtartam: 45 perc  
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
 1. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt  
 2. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt 
 3. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91-100 % megfelelt  
 
5. vizsgarész 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
079-12 Implantátum felépítmények készítése 
 
A hozzárendelt 1 vizsgafeladat: 
A fogtechnikusok szükséges ismeret anyaga, tapasztalata, ilyen felépítmények 
készítésénél. Az egy- és kétfázisú implantátumok (melyiket milyen esetekhez célszerű 
használni). 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 
Időtartam: 45 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Az implantátumok felhasználhatósága kivehető fogpótlás rögzítésekor. 
A hozzárendelt jellemző vizsgafeladat: 
szóbeli  
Időtartam:  
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91-100 % megfelelt 
2. vizsgafeladat: 0-80 % nem felelt meg, 81-100 % megfelelt  
 
 6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
080-12 Fogszabályozó készülékek készítése 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Adott lenyomaton a megrendelt, kivehető készülék elkészítéséhez szükséges lépések 
azonosítása, a tervezésből következő fogtechnikusi feladatok és azok indoklása. 
  
A rögzített fogszabályozó készülékek alkotórészei és működési elve. 
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli  
Időtartam: 45 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. vizsgafeladat: 0-90 % nem felelt meg, 91 -100 % megfelelt 

 
3. A mestervizsga értékelése 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy 
több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett. 
 
4.  A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett. 
 
Felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási ismeretek és a 
Pedagógiai ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek, annak, aki 
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más 
mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett. 
 
Szakmai vizsgarész alól nincs felmentési lehetőség. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a 
mérvadók. 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 

 

 A B 
1 A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 

felszerelések minimuma 
Fogtechnikus 

mester 

2 Egyénileg használt eszközök X 
3 Munkaasztal elszívóval, megvilágítással és Bunsen égővel X 
4 Elektromos viaszkés X 
5 Középértékű artikulátor X 
6 Laboratóriumi szerszámok X 
7 Mikro motor X 
8 Személyes kézi szerszámok X 
9 Közösen használt eszközök X 
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10 Gipsz csiszoló X 
11 Elszívós polír motor X 
12 Öntvénytisztító   X 
13 Kerámia kályha X 
14 Kompresszor X 
15 Ultrahangos tisztító és gőzborotva X 
16 Fréz gép X 
17 Vibrátor X 
18 Öntőgép X 
19 Elektropolír X 
20 Mártó viasz melegítő X 
21 Számítógép X 
22 Polimerizáló berendezés X 
23 Forrázó X 
24 Előmelegítő és kitüzelő kemencék X 

 
 

2. ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. Az Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 
1. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgához szükséges 

szakképesítési feltételek 
 
 Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.  
 

 A B 

1               A szakképesítés (szakma), szakképzettség 

2 megnevezése azonosító száma 

3 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 32 726 01  
  
 Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
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2. Az Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez 
szükséges szakmai gyakorlat 

 
 A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.  
 

 A B 

1                               A szakmai gyakorlat 

2 szakiránya időtartama (év) 

3 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 5 év 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai 
gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Adott szakirányú munkaterületen 
munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, 
vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el. 
 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 
 
II. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester munkaterülete, a mestercímhez 

kapcsolódó tevékenységek 
 
1.  Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester munkaterületének leírása 
 Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester tevékenységi körében önállóan és 

szakszerűen végzi az egyedi megrendelés alapján, valamint az adaptív és 
méretsorozat szerint készített ortopédiai eszközök gyártását, továbbá ezek javítását, 
ezen belül: 

- az alsó- és felső végtag ortetikai ellátást,  
- a gerinc ortetikai ellátást, 
-  az ortopédiai fűzők, valamint haskötők elkészítését,  
- a kötszerészeti eszközök készítését,  
- az alsó- és felső végtag protetikai ellátáshoz kapcsolódó kötszerészeti 

tevékenységeket,  
- az adaptív és méretsorozatos gyógyászati segédeszközök gyártását. 

 
        Munkája során szakszerűen és a szakmai előírásoknak megfelelően végzi: 

- a méretvételi eljárásokat, 
- az eszközök mintakészítését, 
- az eszközök gyártását, 
-  az eszközök próbáját,  
- az eszközök átadását,  
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- szükség esetén a gyógyászati segédeszközök javítását,  
- az érintettek részére az eszközök használatára vonatkozó tanácsadást, 
- a hozzá beosztott dolgozók és tanulók tevékenységének szervezését és 

irányítását. 
 
     Munkája során alkalmazza: 

- a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat, 
-  a betegellátásra jellemző különböző kommunikációs technikákat, 
- a minőség-ellenőrzési és minőség szabályozási előírásokat, 
- a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó értékesítési szabályokat. 

 
2. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mesterképesítéssel rokon 

mesterképesítések 
 

 A 

1 Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mesterképesítéssel rokon 
mesterképesítés(ek) megnevezése 

2 Ortopédiai műszerész mester 
 
 

III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

 A                                        B 
1 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai 

követelménymoduljainak  
2 azonosítója megnevezése 
3 001-11-1   Pedagógiai ismeretek 
4 002-11-1   Vállalkozási ismeretek 
5 138-12 Kötszerész ortetika-protetikai 

feladatok  
6 139-12 Ortopédiai menedzsment 

feladatok 
 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs 
szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
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Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét  
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
 A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 
kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
 A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és 
alkalmazása 
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási 
környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete 
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságainak ismerete 
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs 
megvalósításának ismerete 
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási 
ismeretei 
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív 
módszereinek ismerete 
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei 
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei 
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szakmai készségek: 
Köznyelvi beszédkészség 
Mennyiségérzék 
Szakmai nyelvű beszédkészség  
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Elemi számolási készség 
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
Motivációs készség 
A gyermek tanulásának segítése 
A pedagógiai módszerek használata 
Pedagógiai beszédkészség 
A szakképzési eszközök használata 
A gyakorlati képzés módszertana 
Oktatási eszközök használata 
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
A célorientált munkavégzés készsége 
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
Az önálló munkavégzés készsége 
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
A minőségi munkavégzés készsége 
A szakmai probléma-megoldási készsége 
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
A személyes példamutatás készsége 
 
Személyes kompetenciák: 

Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 

 
Társas kompetenciák: 

Kommunikációs nyitottság 
Együttműködési képesség 

 
Módszerkompetenciák: 

Történeti áttekintő képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
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A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékony és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11-1 Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a működési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az 
alábbi feladatokat képes elvégezni: 
- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését 
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. 
Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 
- Kitölti az adónyomtatványokat 
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 

 A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 
 Egyéni vállalkozás 
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 Egyéni cég 
 Gazdasági társaságok csoportosítása 
 Gazdasági társaságok működésének szabályai 
 Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
 Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
 Kötelmi jog elemei (szerződések) 

Marketing ismeretek: 
 A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
 Piacgazdaság, piac 
 A vállalkozások erőforrásai 
 A vállalkozások reálszférája 
 A vállalkozás személyi feltételei 
 A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
 Az elképzelés, az ötlet próbája 
 A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő 

szükséglet felmérése 
 A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
 Kommunikáció és információátvitel 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
 A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
 A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
 Számviteli rendszer kialakítása 
 A vállalkozás felelősségi rendszere 
 Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
 Az üzleti terv felépítése és részei 
 A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
 A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma 
 A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
 Hitelezés és támogatás 
 Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
 Adózás és társadalombiztosítás 
 A munkaszervezés alapjai 
 Az ellenőrzés alapelvei 

szakmai készségek: 
Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
Kézírás 
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
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Telefonálási technikák 
Számítástechnikai ismeretek 

Személyes kompetenciák: 
 Tisztesség, felelősségtudat 
 Megbízhatóság 
 Döntésképesség 
 Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 Szervezőkészség 
 Önállóság 
 Kitartás 
 Rugalmasság 
 Elhivatottság, elkötelezettség 
 Kockázatvállalás 

Társas kompetenciák: 
 Kapcsolatteremtő készség 

 Határozottság 
 Kommunikációs készség 

 Konfliktusmegoldó képesség 
 Irányítási készség 

 Kompromisszum készség 

Módszerkompetenciák: 
 Logikus gondolkodás 
 Tervezés 
 Áttekintő és rendszerező képesség 
 Kreativitás, ötletgazdagság 
 Új ötletek, megoldások kipróbálása 
 Nyitott hozzáállás 
 Eredményorientáltság 
 Hibakeresés (diagnosztizálás) 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
138-12   Kötszerész ortetikai -protetikai feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Értelmezi a vény tartalmát és az eszközre vonatkozó indikációt, 
Megtervezi az ellátást a vény, vagy az egyedi megrendelés alapján, 
Szakszerűen kommunikál az ellátásban közreműködőkkel, 
Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról, 
Méretet vesz a méretlap alapján a szakmai előírásoknak megfelelően, 
Mintát készít a méretek alapján a műszaki ábrázolás módszereivel, 
Modellezi és megtervezi az egyedi eszközt az érintett kívánsága és az indikáció alapján, 
Elvégzi a tetraparesis ellátást a rehabilitációs teammel együttműködve, 
Elkészíti a neurorehabilitációs eszközt a társszakmával együttműködve, 
Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja az alsó végtag ortéziseket, 
Felső végtag ortetikai ellátást végez,  
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Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja az ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag 
ortéziseket, 
Méretsor alapján kiszabja, megvarrja az adaptív és méretsorozatos alsó és felső végtag 
ortéziseket,  
Gerincortetikai ellátást végez, ortopédiai fűzőket készít textilipari alapanyagból, 
Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja a keresztcsonti, ágyéki, háti, nyaki ortéziseket, 
Elkészíti, próbálja, ellenőrzi és átadja a haskötőt, sérvkötőt textilből,  
Közreműködik a traumás rögzítők készítésében,  
Közreműködik az ültetőfűző és ültető modul készítésében, 
Közreműködik az alsó végtag protetikai ellátásban (láb, lábszár, comb, csípő) 
Közreműködik a felső végtag protetikai ellátásban (ujj, kéz, alkar, felkar, váll) 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Általános anatómiai ismeretek 
A mozgás szervrendszere, anatómiája, élet- és kórtana, 

- A törzs csontos váza 
- Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások 
- Medenceöv és az alsó végtag csont- és izomszerkezete 
- A vállöv és a felső végtag csont- és izomszerkezete 
- A lépés, járás létrejötte és biomechanikája 
- A tehermentesítés fogalma, végrehajtása 
- A bénulás fogalma, konzervatív kezelési módjai 
- Ízületi gyulladások 
- A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelési módozatai 
- Ortopédiai deformitások és kezelési módjai 
- Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések 
- A csonk élet- és kórtana, csonkolási sémák  
- Alsó végtag amputációk 
- Felső végtag amputációk 
- Exartikulációs műtétek 
- Csonkellátás, prevenció, kontraktúra kezelés módjai 

 
Bőripari anyag- és gyártásismeretek 
Textilipari anyag- és gyártásismeretek 
Ortopédiában használatos egyéb anyagok gyártásismerete 
A vonatkozó műszaki szabványok 
A műszaki ábrázolás módszereinek ismerete 
Alsó és felső végtag ortézis ellátás 
Gerincortézis ellátás  
Protetikai eszközök ábrázolása 
Alsó és felső végtag protézis ellátás 
Tetraparesis ellátás 
Neurorehabilitációs ellátás 
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szakmai készségek: 
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
Szakmai nyelvű olvasott, vagy hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Információforrások kezelése 
Műszaki rajz olvasása, értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Önállóság 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Határozottság 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Tervezés, 
Kontroll (ellenőrző képesség) 

  
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
139-12  Ortopédiai menedzsment feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Alkalmazza a szakmájára vonatkozó jogszabályokat, 
Berendezi a szakmai követelményeknek és jogszabályoknak megfelelően az ortopédiai 
kötszerész és fűzőkészítő műhelyt, 
Elvégzi a műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését a biztonságtechnikai 
előírásoknak megfelelően, 
Meghatározza a gyártási technológiákat, szükség esetén korrekciót végez, 
Gondoskodik a minőségellenőrzés végrehajtásáról, 
Meghatározza az eszköz elkészítéséhez szükséges anyag- és alkatrészmennyiséget az 
anyaggazdálkodás szempontjai és a szakmai protokoll alapján, 
Nyilvántartja és raktározza az anyagokat, alkatrészeket és termékeket,  
Elvégzi az anyag- és alkatrész vételezés dokumentálását, 
Ellenőrzi, kezeli és feldolgozza a vényeket, 
Elvégzi a szükséges adminisztrációt,  
Részt vesz az egyedi engedélyezési eljárásokban,  
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken,  
Alkalmazza az egészségügyi vállalkozásokra és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, 
Alkalmazza a munkajogi szabályokat az egészségügyben,  
Alkalmazza a társadalombiztosítási szabályokat,  
Használja az új anyagokat és technológiákat,  
Részt vesz a tudományos rendezvényeken, 
Részt vesz a tanulók és munkavállalók oktatásában,  
Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára. 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Ortopédiai menedzsment ismeretek 
Általános technológiai ismeretek 
Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek 
Minőségbiztosítási alapismeretek 
Ortopédiai ellátás minőségbiztosítási ismeretei 
Anyag és alkatrész ellátási alapismeretek (logisztika) 
Dokumentációs ismeretek 
Gazdálkodási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban 
Vállalkozási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban 
Munkajogi alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban 
Társadalombiztosítás 
A társadalombiztosítási alapismeretek (vonatkozó) 
 
szakmai készségek: 
Számítógépes programok használata 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Információforrások kezelése 
Dokumentációs ismeretek szakszerű felhasználása 
 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Pontosság  
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Irányítási készség 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerező képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
 

IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 
1.  A mestervizsgára bocsátás feltételei 
 
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése. 
A mesterdolgozat 1 db ortetikai, vagy protetikai ellátási folyamat leírása, amely anatómiai-
élettani-kórtani, ortetikai, vagy protetikai, anyag- és gyártási, valamint műszaki ábrázolási 
ismereteket kell, hogy tartalmazzon. A vizsgázó szabadon választhat az a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott mesterdolgozat témaköreiből. A mesterdolgozat 
minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot nyomtatott formában  
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2 példányban a vizsgák megkezdése előtt 15 nappal kell leadni a mestervizsgát szervező 
felé.  
A mesterdolgozat értékelése: 0-60% Nem felelt meg , 61-100% Megfelelt 
 
2.  A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 
 
Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése:  

Ortézis elkészítése, vagy protézis kötszerészeti műveleteinek elvégzése a szükséges 
munkalap és méretvételi lap elkészítését követően. 

 
A vizsgafeladat ismertetése:  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által előzetesen jóváhagyott vizsgadarab lista 
alapján 1 db alsó végtag, felső végtag, vagy törzs ortézis szakszerű elkészítése a 
méretvételi eljárástól az átadásig, vagy 1 db protézis befejező kötszerészeti 
műveleteinek elkészítése. 

 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 
 
A vizsgafeladat értékelése: 

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt 
 
Írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat 
 
A vizsgafeladat ismertetése: orvosi vény alapján egy adott ortézis gyártási folyamatának 

szakszerű, pontos leírása, a szükséges szabásminta elkészítése, a felhasznált 
anyagmennyiségek számítása és dokumentálásának leírása. A kapcsolódó vény 
alapján a vénykezelés szabályainak ismertetése. 

 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
 
A vizsgafeladat értékelése: 

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt 
 
Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése:  

a) ortetikai és protetikai ismeretek  
b) ortopédiai menedzsment ismeretek 

 
A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított komplex vizsgakérdések. A 

központilag összeállított 25 komplex vizsgakérdés A/ és B/ kérdést tartalmaznak: 
  
         az 138-12 Kötszerész ortetika-protetikai feladatok, valamint 
         az 139-12 Ortopédiai menedzsment modulok témakörei alapján   
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A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelése: 

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése:  
  Mesterdolgozat megvédése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: a mesterjelölt által beadott mesterdolgozat megvédése, a 

vizsgabizottság kérdései alapján.  
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc  
 
A vizsgafeladat értékelése: 

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt 
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: 

Pedagógiai ismeretek 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.  
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.  
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai 

 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelése: 

0 - 60% Nem felelt meg, 61 - 100% Megfelelt 
 
D) A vizsgafeladat megnevezése: 

Vállalkozási ismeretek 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  

Jogi ismeretek.  
Marketing ismeretek.  
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 

 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelése: 

0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt 
 
 
3. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében 
Megfelelt minősítést szerzett.  
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Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem 
felelt meg minősítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem 
felelt meg minősítést szerzett. 
 
 
4.  A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű 
vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven 
belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.  
 
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 

 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 

 A B 

1 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 

felszerelések minimuma 

Ortopédiai 
kötszerész és 
fűzőkészítő 

2 Kézi szerszámok:  
     Textilipari 
     Bőripari 
     Fémipari 
     Faipari 

      Műanyagipari 

 
X 
X 
X 
X 
X 

3 Kisgépek: Textil-varrógépek 
                 Bőr- varrógépek 

 

X 
X 

4  Tanműhely 
 Fűzőkészítő-kötszerész műhely 

X 
X 

5  Anyagok: textil, bőr, fém, fa, műanyag, egyéb X 

6 Alkatrészek: textilipari, bőripari, fémipari, műanyagipari alkatrészek X 

 
 

3. ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 
1. Az ortopédiai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
Az ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések 
(szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
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 A B 

1              A szakképesítés (szakma), szakképzettség 

2 megnevezése azonosító száma 

   3 Ortopédiai műszerész 54 726 02 
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 
 
2. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai 
gyakorlat 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

 A B 

1                             A szakmai gyakorlat 

2 szakiránya Időtartama (év) 

3 Ortopédiai műszerész 5 év 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet 
három évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai 
gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Adott szakirányú munkaterületen 
munkaviszonyban, egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás közvetlen közreműködőjeként, 
vagy megbízási jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat igazolása fogadható el. 
 
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor-vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje.  
 

II. Az Ortopédiai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó 
tevékenységek 

 
1. Az Ortopédiai műszerész mester munkaterületének leírása 

Az ortopédiai műszerész mester, szakmája hivatásszerű gyakorlása során, a tudományos 
ismereteken alapuló, legmagasabb szintű gyakorlati, elméleti és etikai követelményeknek 
megfelelően önállóan készít, illetve ellenőrzésével gyártatja megrendelésre a különféle 
ortéziseket, protéziseket, valamint egyéb gyógyászati segédeszközöket. Ezek a 
segédeszközök az emberi test mozgásszervrendszer betegségeinek kezelésére, vagy 
hiányzó testrészének, testrészeinek pótlására szolgálnak. 
Munkája során a méretvételtől a késztermék elkészítéséig, a minőségellenőrzéséig és 
átadásáig részt vesz a munkafolyamat fázisaiban, valamint kezdeményezi és végzi a 
gyógyászati segédeszközök javítását. 
Gondoskodik a biztonságos munkavégzésről. 
Megszervezi, előkészíti a gyártási folyamatokat. 
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Méretvételi, műszaki adminisztrációt végez. 
Számítástechnikai eszközöket, célprogramokat használ. 
Biztosítja a mozgásukban korlátozott emberek részére az általuk használatos helyiségek 
akadálymentesítését és megközelíthetőségét. 
 
2. Az ortopédiai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 

 A 
1 Az ortopédiai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) 

megnevezése 
2 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő mester 
 

     
III. Szakmai követelmények 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

 A                                    B 
1 Ortopédiai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai 

követelménymoduljainak  
2 azonosítója megnevezése 

 3  001-11-1   Pedagógiai ismeretek 
 4  002-11-1   Vállalkozási ismeretek 
5 139-12   Ortopédiai menedzsment feladatok 
6 140-12   Műszerész ortetikai- protetikai feladatok 
7 141-12   Tervezés és biztonságtechnika 

 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11-1 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs 
szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások 
motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
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Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést 
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést 
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában) 
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos 
kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és 
alkalmazása 
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási 
környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete 
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságainak ismerete 
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs 
megvalósításának ismerete 
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási 
ismeretei 
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív 
módszereinek ismerete 
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei 
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei 
 
szakmai készségek: 
 Köznyelvi beszédkészség 
 Mennyiségérzék 
 Szakmai nyelvű beszédkészség 
 Olvasott szakmai szöveg megértése 
 Elemi számolási készség 
 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 14539

   
   

 

 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
 Motivációs készség 
 A gyermek tanulásának segítése 
 A pedagógiai módszerek használata 
 Pedagógiai beszédkészség 
 A szakképzési eszközök használata 
 A gyakorlati képzés módszertana 
 Oktatási eszközök használata 
 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat 
 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
 A célorientált munkavégzés készsége 
 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége 
 Az önálló munkavégzés készsége 
 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
 A minőségi munkavégzés készsége 
 A szakmai probléma-megoldási készsége 
 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein 
 A személyes példamutatás készsége 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attitűdje 
Pozitív jövőkép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén 

Társas kompetenciák: 
 Kommunikációs nyitottság 
 Együttműködési képesség 

Módszerkompetenciák: 
 Történeti áttekintő képesség 
 Módszertani strukturálás képessége 
 A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
 Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
 A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
 A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége 
 A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
 A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége 
 A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége 
 A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége 
 A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége 
 A nevelés és személyes példamutatás képessége 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11-1 Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a működési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az 
alábbi feladatokat képes elvégezni: 
- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését 
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. 
Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 
- Kitölti az adónyomtatványokat 
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, 
valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
 A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői 
 Egyéni vállalkozás 
 Egyéni cég 
 Gazdasági társaságok csoportosítása 
 Gazdasági társaságok működésének szabályai 
 Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
 Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
 Kötelmi jog elemei (szerződések) 
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Marketing ismeretek: 
 A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) 
 Piacgazdaság, piac 
 A vállalkozások erőforrásai 
 A vállalkozások reálszférája 
 A vállalkozás személyi feltételei 
 A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
 Az elképzelés, az ötlet próbája 
 A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő 
szükséglet felmérése 
 A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása 
 Kommunikáció és információátvitel 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
 A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
 A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
 Számviteli rendszer kialakítása 
 A vállalkozás felelősségi rendszere 
 Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
 Az üzleti terv felépítése és részei 
 A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
 A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma 
 A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége 
 Hitelezés és támogatás 
 Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
 Adózás és társadalombiztosítás 
 A munkaszervezés alapjai 
 Az ellenőrzés alapelvei 

szakmai készségek: 
Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
Kézírás 
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Telefonálási technikák 
Számítástechnikai ismeretek 

Személyes kompetenciák: 
 Tisztesség, felelősségtudat 
 Megbízhatóság 
 Döntésképesség 
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 Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 Szervezőkészség 
 Önállóság 
 Kitartás 
 Rugalmasság 
 Elhivatottság, elkötelezettség 
 Kockázatvállalás 

Társas kompetenciák: 
 Kapcsolatteremtő készség 
 Határozottság 
 Kommunikációs készség 
 Konfliktusmegoldó képesség 
 Irányítási készség 
 Kompromisszum készség 

Módszerkompetenciák: 
 Logikus gondolkodás 
 Tervezés 
 Áttekintő és rendszerező képesség 
 Kreativitás, ötletgazdagság 
 Új ötletek, megoldások kipróbálása 
 Nyitott hozzáállás 
 Eredményorientáltság 
 Hibakeresés (diagnosztizálás) 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
139-12 Ortopédiai menedzsment feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma:  
Feladatprofil:  
Alkalmazza a szakmájára vonatkozó jogszabályokat, 
Berendezi a szakmai követelményeknek és jogszabályoknak megfelelően az ortopédiai 
kötszerész és fűzőkészítő műhelyt, 
Elvégzi a műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését a biztonságtechnikai 
előírásoknak megfelelően, 
Meghatározza a gyártási technológiákat, szükség esetén korrekciót végez, 
Gondoskodik a minőség-ellenőrzés végrehajtásáról, 
Meghatározza az eszköz elkészítéséhez szükséges anyag- és alkatrészmennyiséget az 
anyaggazdálkodás szempontjai és a szakmai protokoll alapján, 
Nyilvántartja és raktározza az anyagokat, alkatrészeket és termékeket,  
Elvégzi az anyag- és alkatrész vételezés dokumentálását, 
Ellenőrzi, kezeli és feldolgozza a vényeket, 
Elvégzi a szükséges adminisztrációt, 
Részt vesz az egyedi engedélyezési eljárásokban,  
Részt vesz a szakmai továbbképzéseken,  
Alkalmazza az egészségügyi vállalkozásokra és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, 
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Alkalmazza a munkajogi szabályokat az egészségügyben,  
Alkalmazza a társadalombiztosítási szabályokat,  
Használja az új anyagokat és technológiákat,  
Részt vesz a tudományos rendezvényeken, 
Részt vesz a tanulók és munkavállalók oktatásában,  
Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára. 
 
Tulajdonságprofil:  
Szakmai kompetenciák:  
szakmai ismeretek: 
Ortopédiai menedzsment ismeretek 
Általános technológiai ismeretek 
Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek 
Minőségbiztosítási alapismeretek 
Ortopédiai ellátás minőségbiztosítási ismeretei 
Anyag és alkatrész ellátási alapismeretek (logisztika) 
Dokumentációs ismeretek 
Gazdálkodási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban 
Vállalkozási alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban 
Munkajogi alapismeretek az ortopédtechnikai ellátásban 
Társadalombiztosítás 
A társadalombiztosítási alapismeretek (vonatkozó)  
 
 szakmai készségek:  
Számítógépes programok használata 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Információforrások kezelése 
Dokumentációs ismeretek szakszerű felhasználása 
  
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Pontosság  
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Irányítási készség 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerező képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kreativitás, ötletgazdagság 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
140-12 Műszerész ortetikai- protetikai feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Alkalmazza az ortopédiai műszerész szakma teljes körű gyakorlati és elméleti 
ismeretanyagát 
Alkalmazza a segédeszköz tervezésénél, elkészítésénél, a műszaki ismereteit 
Alkalmazza a vektor és mátrixalgebra ismereteit 
Alkalmazza az erőrendszerek eredőjének, redukálásának, egyensúlyi feltételeinek 
ismereteit 
Alkalmazza metrológiai ismereteit 
Értelmezze és alkalmazza az ortopédtechnikában használatos mértékegységeket 
Értelmezze és önállóan alkalmazza a tömegpont, tömegközéppont, merev test, 
alakváltozás, súlyvonal, súlypont, forgatónyomaték, erőpár fogalmakat 
Vegye figyelembe a testek, benne az emberi test egyensúlyi helyzetét 
Vegye figyelembe a testek, benne az emberi test állásszilárdságát 
Alkalmazza az élő testek, testszegmensek súlypont-meghatározását 
Alkalmazzon méretvételi eljárásokat, az anatómiai szempontok alapján 
Végezzen állapotfelmérést  
Vizsgálja, mérje a végtagok tengelyállását az ízületi mozgások terjedelmét 
Vizsgálja az izomerőt, izomtónust 
Vizsgálja a protézisek- ortézisek építésének biomechanikai aspektusait 
Építse fel a protéziseket- ortéziseket, a statikai és dinamikai szempontok 
figyelembevételével 
Elemezze az ügyfél járási, tartási hibáit oldja meg a problémákat 
Kísérje figyelemmel a járásgyakorlás közbeni energia felhasználást  
Alkalmazza fém – fa - bőr – műanyag és textilipari anyagismereteit 
Alkalmazza fém – fa - bőr – műanyag és textilipari gyártásismereteit 
Adjon tanácsot a testtávoli segédeszközök felhasználásához, az esélyegyenlőséget 
biztosító körülmények kialakításához 
Egyenrangú partnerként vegyen részt, képzettsége révén a REHAB-team munkájában. 
Alkalmazza a korszerű ortetikai és protetikai alkatrészekkel és alapanyagokkal kapcsolatos 
ismereteit 
Folyamatosan nyomon követi az alkalmazott ortetikai és protetikai technológiák 
fejlesztéseit, a szerzett tudásanyagot az ellátások során alkalmazza 
 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 szakmai ismeretek: 
Általános anatómiai ismeretek 
A vérkeringés szervrendszere 
A légzés szervrendszere 
Az emésztés szervrendszere 
A vizelet kiválasztás és elvezetés szervrendszere 
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Az érzékelés szervei 
A hormonális szabályozás 
Az idegrendszer 
Medenceöv és az alsó végtag csontszerkezete 
A vállöv és a felső végtag csontszerkezete 
A törzs csontos váza 
Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások 
A medenceöv és az alsó végtag izomszerkezete 
A vállöv és a felső végtag izomszerkezete 
A lépés, járás létrejötte és biomechanikája. 
A tehermentesítés fogalma, végrehajtása. 
A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelési módjai 
Ízületi gyulladások 
A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelési módjai 
Ortopédiai deformitások és ezek kezelési módjai. 
Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések. 
A csonk élet- és kórtana. 
Alsó-felsővégtag amputációk. 
Exartikulációs műtétek. 
Csonkellátás, kontraktúra prevenció módjai 
Alapanyagok anyag és gyártástechnológiája (bőr, fa, műanyag, fém) 
Korszerű ortetikai és protetikai alkatrészek és alapanyagok 
Függesztési, tehermentesítési,korrekciós pontok (törzs,alsó-felsővégtag) 
Csonkágy formák (alsó-felsővégtag) 
Speciális csonkharisnyák és kényelmi tokok. 
Hagyományos és új technológiával készített protézisek (alsó-felsővégtag) 
Hagyományos és új technológiával készített ortézisek (alsó-felsővégtag) 
Törzsortézisek. 
Szilikon ujj , kéz és lábfej pótlások. 
Külső erővel vezérelt és működtetett protézisek (alsó-felsővégtag) 
 
szakmai készségek: 
Olvasott szakmai szöveg megértése. 
Szakmai nyelvezetű íráskészség, beszédkészség. 
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
Információforrások kezelése 
Szakrajz olvasása, készítése, értelmezése 
 
Személyes kompetenciák: 

Térlátás 
Kézügyesség 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
Közérthetőség 
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Módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
141-12 Tervezés és biztonságtechnika 
A szakmai követelménymodul tartalma:  
Feladatprofil:  
A felhasznált alapanyagok biztonságtechnikai adatlapjainak ismerete és abban 
meghatározottak alkalmazása 
Gyártóberendezések műszaki paramétereinek ismerete 
Az egyedi gyártáshoz alkalmazott gépek, eszközök meghatározása 
Gyártóeszközök, gépek ellenőrzése,tervezett és nem tervezett javíttatása 
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról  
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot 
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja 
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz és munkavédelmi oktatáson vesz részt 
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket 
Biztosítja a munkavédelmi terület rendjét, balesetmentességét és mozgásukban 
korlátozott emberek számára az üzem megközelíthetőségét 
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket 
Baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik 
Részt vesz a gyártóüzem hatósági engedélyeztetési eljárásában 
Kockázat elemzést végez 
 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák:  
szakmai ismeretek: 
Hatósági engedélyezési eljárás folyamatának ismerete 
Felhasznált alapanyagok feldolgozásának, megmunkálásának ismerete 
Hulladékkezelés 
Munkabiztonsági és balesetmentességi előírások  
Elsősegélynyújtás 
Tűzvédelem 
Tűzveszélyes anyagok szállítása, raktározása, kezelése 
Hatósági előírások 
Védőruhák, védőfelszerelések használata  
 Környezetvédelem  
 
szakmai készségek: 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Kiviteli tervrajz olvasása értelmezése 
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök használata 
Elsősegélynyújtás 
Számítógépes programok használata 
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Személyes kompetenciák: 
Szervezőkészség 
Precizitás 
Felelősségtudat 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák:  

Áttekintőképesség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kontroll (ellenőrző képesség) 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei 
 
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése. 
A mesterdolgozat 1 db ortetikai, vagy protetikai ellátási folyamat leírása, amely anatómiai-
élettani-kórtani, ortetikai, vagy protetikai, anyag- és gyártási, valamint műszaki ábrázolási 
ismereteket kell, hogy tartalmazzon.  
A vizsgázó szabadon választhat az MKIK által kiadott mesterdolgozat témaköreiből. A 
mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 oldalból állhat. A mesterdolgozatot nyomtatott 
formában 2 példányban a vizsgák megkezdése előtt 15 nappal kell leadni a mestervizsgát 
szervezőnek. 
A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 
2.  A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai  
 
Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Egy fő páciens alsó-, vagy felsővégtag-, vagy törzs protetikai 
vagy ortetikai ellátása. 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Mintavétel, modellálás, gyártás, feladás, próba. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc 
 
A vizsgafeladat értékelése: 
0 -75% Nem felelt meg, 76 – 100% Megfelelt 
 
Írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Műszerész ortetika- protetika, Ortopédiai menedzsment. 
Tervezés és biztonságtechnika szakmai követelménymodul alapján összeállított komplex 
feladat sorok: 
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A vizsgafeladat ismertetése: Egyedi gyártású eszközön keresztül –indikációtól az eszköz 
páciens részére történő átadásig – az elméleti-szakmai ismeretek teljes körű alkalmazása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
 
A vizsgafeladat értékelése: 
0 - 60 % Nem felelt meg, 61 – 100% Megfelelt 
 
Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: A szakmai követelménymodulok alapján komplex feladat 
sorok: 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  Mozgásszervrendszer ortetikai- protetikai ellátása. Anyag-
gyártásismeret, anatómia, biomechanika. Munka-, tűz-és balesetvédelem. 
 
A vizsgafeladat időtartama: Felkészülés 15 perc. Maximum 45 perc egybefüggő  
 
A vizsgafeladat értékelése:  
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: 
Pedagógiai ismeretek 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.  
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.  
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai 
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelése:  
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt 
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: 
Vállalkozási ismeretek 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
Jogi ismeretek.  
Marketing ismeretek.  
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelése: 
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt 
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3. A mestervizsga értékelése  
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében 
Megfelelt minősítést szerzett.  
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem 
felelt meg minősítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem 
felelt meg minősítést szerzett. 
 
 
4.  A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű 
vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven 
belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett. 
 
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 

 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 

 A B 

1 A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Ortopédiai 
műszerész 

mester  

2 Kéziszerszámok X 

3 Kisgépek X 

4 Anyagmozgató eszközök X 

5 Gépműhely (telepített gépek) X 

6 Műanyag feldolgozó műhely, elszívó rendszerrel X 

7 Elektronikai eszközök X 

8 Bőripari feldolgozás eszközei X 

9 Hulladéktárolók X 

10 Számítógép X 

11 Szoftverek X 

12 Nyomtató X 

13 Műszaki dokumentáció X 

14 Faipari kéziszerszámok X 

15 Mérőeszközök X 

16 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X 
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3. melléklet a 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelethez 47 
 

 

1. Szakmai ismeretek  
 

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a 
műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- 
és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka 
közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a 
munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, 
környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó 
információk és adatok. 
 
Típusai 
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy 
az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb. 
 
„A” típus (legmagasabb) 
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. 
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, 
ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre 
tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, 
hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. 
 
„B” típus 
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén 
meghiúsul a munkatevékenység. 
 
„C” típus (középső) 
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, 
közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; 
tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; 
összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel 
történő ismeretalkalmazás. 
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, 
ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi 
kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a 
körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy 
hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. 
 
„D” típus 
Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett 
megfelelő ismeretalkalmazás. 
„E” típus (legalacsonyabb) 
 
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a 
feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni 
értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében 
javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. 
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, 
ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi 
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kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, 
feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. 
 

2. Szakmai készség  
 

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása 
nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén 
végezhető tevékenység tartalmát tükrözi. 
 
Szintjei 
5. szint 
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult 
ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, 
tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 
 
4. szint 
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, 
illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek 
szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 
 
3. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai 
irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek 
önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 
 
2. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett 
képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására 
és azok önálló javítására. 
 
1. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott 
segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek 
megfelelő minőségű alkalmazására. 
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A földművelésügyi miniszter 18/2014. (X. 29.) FM rendelete
egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

Az 1–3., 5., 11., és a  14–15. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 4., 6., 8., 10., és 12–13. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  1–6., a  8. és a  10–15. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi 
kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A  mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról 
szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet] 1.  § e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„e) mezőgazdasági termelő: az  agrár de minimis rendelet 2.  cikk 1.  pontja szerinti terméket előállító vállalkozás, 
amely megfelel az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában 
a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos 
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági 
rendelet (a  továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I.  melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás 
meghatározásnak;”

 (2) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„h) halászati vállalkozás: a  halászati de minimis rendelet 2.  cikk 1.  pont a)  alpontja szerinti terméket előállító 
vállalkozás, amely megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás 
meghatározásnak;”

 (3) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„q) halászati de minimis rendelet: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati 
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 
717/2014/EU bizottsági rendelet;”

 (4) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„s) bejelentési rendelet: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet.”

2. §  Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kezességvállaló intézmény az  üzletszabályzatának megfelelően megvizsgálja a  kezességvállalási kérelem 
jogalapját és elvégzi az  agrár de minimis rendelet 6.  cikkében vagy a  halászati de minimis rendelet 6.  cikkében 
foglalt információgyűjtést és ellenőrzést.”

3. §  Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  kezességvállaló intézmény minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig köteles tájékoztatni 
a minisztériumot és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumot a rendelet alapján megkötött 
kezesi szerződések számáról és a támogatási összegekről.”
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4. §  Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet, valamint az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- 
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU 
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 
64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

5. §  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. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„e) csekély összegű támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati 
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június  27-i 
717/2014/EU bizottsági rendeletben (a  továbbiakban: halászati csekély összegű támogatási rendelet) 
meghatározott támogatás;”

6. §  A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2014. évben rendelkezésre álló keretösszeg 71 000 000 forint.”

7. § (1) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A támogatási kérelemhez csatolni kell:)
„e) az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat.”

 (2) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MVH a  jogos igényeket összesíti. Ha az  összes megállapított jogos támogatási igény meghaladja a  4.  § 
(3) bekezdésben foglalt keretösszeget, akkor minden jogos támogatási igényt arányosan csökkenteni kell.”

8. §  A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez  a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- 
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

9. §  A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „40” szövegrész helyébe a „45”,
b) 4.  § (2)  bekezdésében a  „kedvezményezettenként” szövegrész helyébe az  „egy és ugyanazon 

vállalkozásonként”,
c) 4.  § (5)  bekezdésében az  „az Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az  „a Földművelésügyi 

Minisztérium”,
d) 5. § (1) bekezdésében a „június 1. és 30. közötti” szövegrész helyébe az „október 20. és november 20. közötti”,
e) 5. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH”,
f ) 6. §-ában a „4. cikkének 4. pontja ” szövegrész helyébe a „6. cikkének (4) bekezdése”,
g) 7. § (2) bekezdésében a „3. és 4. cikkében” szövegrész helyébe a „3–6. cikkében”
szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet
a) 1. § g) pontja,
b) 3. § b) pontja, c) pont cd) alpontja,
c) 5. § (1a) bekezdése.
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3. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
27/2009. (III. 18.) FVM rendelet módosítása

12. §  A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatás 2009. január 1-jét követően az  adott naptári évben nyújtott szolgáltatás után az  adott naptári 
évet követő március 10-ig kérelmezhető azzal, hogy a  2014. évben nyújtott szolgáltatások utáni támogatás 
2014. november 30-ig kérelmezhető.”

13. §  A 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletet a 2009. január 1-je és a 2014. október 31-e között nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott 
támogatási kérelmekre kell alkalmazni.”

4. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

14. §  A zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet [továbbiakban 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] 12. § b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A Virginia, a  Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének 
megállapításakor)
„b) a  2012., 2013. támogatási évek vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 24,2 millió euró vehető figyelembe, 
a 2014-es év vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 23 291 983 euró vehető figyelembe.”

15. §  A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 11.  §-ában a  „legfeljebb 9 millió euró” szövegrész helyébe a  „legfeljebb 
8 654 944 euró” szöveg lép.

5. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

16. § (1) Az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V.  18.) 
VM  rendelet [a  továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1.  § b)  pont bc)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
de minimis támogatás:)
„bc) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet 
szerinti támogatás;”

 (2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 2.  § 
19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;”

17. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  mezőgazdasági vállalkozás az  igénylőlapot az  Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg 
illetékes irodáiban folyamatosan nyújthatja be. A  mezőgazdasági vállalkozásnak az  igénylőlaphoz csatolnia 
kell a  Korm.  rendelet 11/A.  §-a szerinti nyilatkozatokat, valamint mindazon dokumentumokat, amelyet 
az  Üzletszabályzat előír, és nyilatkoznia kell az  Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról. Amennyiben 
a  mezőgazdasági vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással – amely igazolja, hogy 
mezőgazdasági tevékenységet folytat  – úgy azt az  igénylőlaphoz csatolni kell, amely regisztrációs díjfizetési 
kedvezményre jogosít.”
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18. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági 
rendelet”
(hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.)

19. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet
a) 3. §-ában a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium”,
b) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „földművelésügyi miniszter”
szöveg lép.

20. §  Hatályát veszti a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja.

6. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 
módosítása

21. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a  borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez 
a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. § 11. pontjában a „gyártó” szövegrész 
helyébe a „gyártó vagy forgalmazó” szöveg lép.

7. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló  
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

22. §  A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 3. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  mezőgazdasági termelő a  mezőgazdasági biztosítási szerződéshez az  1.  melléklet szerinti terület- és 
hozamadatokat az  erre a  célra létrehozott elektronikus felületen is jogosult megadni, amely nem minősül 
ajánlattételnek. A  mezőgazdasági termelő által megadott adatok az  Mkk tv. 18.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatbázisban tárolásra kerülnek.
(12) Az  1.  melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására meghatalmazott vagy technikai 
közreműködő igénybevétele esetén a meghatalmazott és a technikai közreműködő eljárására, a vélelmezett örökös 
eljárására, valamint az  elektronikus kapcsolattartásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

23. §  A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

24. §  A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 9.  § (3)  bekezdésében a „2014-ben 10,67 millió eurónak” szövegrész helyébe 
a „2014-ben 10,352 millió eurónak” szöveg lép.

8. A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet 
módosítása

25. §  A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében 
a „keretösszege évente 1 300 000 euró” szövegrész helyébe a „keretösszege évente 1 260 058 euró” szöveg lép.

9. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

26. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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10. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez 
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

27. § (1) A  húsmarha és a  juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1. § 5. és 6. pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. Beruházás: a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény (a  továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, 
az ügyfél által eszközölt, a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett 
eszközként aktiválhatónak minősített, támogatás nélkül értendő ráfordítások összessége – bele nem számítva 
a  saját munkavégzést – amely az  elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek megvalósulása az  ügyfél saját 
nevére szóló, vagy a  tevékenységét közös igazolvány alapján folytató őstermelő esetén a  közös igazolványban 
feltüntetett családtagok valamelyikének nevére szóló, vagy családi gazdaság tagja esetén a  családi gazdaság 
nyilvántartásba vételéről szóló határozatban szereplő tag valamelyikének nevére szóló érvényes számlával 
(a  továbbiakban együtt: számla), teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, 
a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő 
nyilvántartással, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható és szerepel 
a tárgyi eszköz nyilvántartásban;
6. Beruházási részteljesítés: a  beruházás olyan részegysége, amelynek megvalósulása önállóan is elszámolható és 
érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a  mindenkori 
hatályos vonatkozó, a  haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő 
nyilvántartással vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható;”

 (2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„18. Szakmai továbbképzés: a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által indított, 
a  3.  mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett, a  Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által 
koordinált, a 4. mellékletben tartalmilag részletezett juhász gazdálkodóképzés, valamint egyéb, az 1. mellékletben 
szereplő akkreditált képzés;”

28. § (1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles
2012-től kezdődően évente az  egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a  tárgyévben a  szerkezetátalakítási 
program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:)
„bc) az ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtag, családi gazdaság 
esetén annak valamely tagja által egy, a  kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a  kérelem benyújtását 
megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a  képzés követelményeinek megfelelő 
– a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15 között történő – befejezése, illetve az egy évnél hosszabb 
képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése;”

 (2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  ügyfél az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással 
kapcsolatos nyilatkozatát érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, 
a  mindenkori hatályos vonatkozó, a  haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek 
megfelelő nyilvántartás, vagy egyéb közokirat alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az  ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Amennyiben az  ügyfél 
az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti beruházásról, felújításról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti 
igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, 
hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási, felújítási kötelezettségét.”

 (3) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Egy adott képzés elvégzésének vagy lezárt félév teljesítésének igazolása a  szerkezetátalakítási nemzeti 
programra vonatkozó kérelemhez kapcsolódóan, az  (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontja szerinti nemzeti feltétel 
teljesítéseként, egy támogatási év vonatkozásában kizárólag egy kérelemhez kapcsolódóan fogadható el. 
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Amennyiben az  ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtagja, 
családi gazdaság esetén annak valamely tagja által végzett képzésről szóló igazolás több kérelemhez kapcsolódóan 
választott, az  (1)  bekezdés b)  pontjának bc)  alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítésének igazolására kerül 
benyújtásra, azt az  MVH csak annál a  kérelemnél fogadja el, amelyet a  képzésen résztvevő ügyfél saját nevében 
nyújtott be.
(13) Az  ügyfél az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással 
kapcsolatos érvényes számlán, teljesítési igazoláson, használatbavételi engedélyen, illetve adásvételi szerződésen 
feltüntetett teljesítési időpontnak a  tárgyév január 1. és a  tárgyévet követő év március 15-e közötti időszakra kell 
esnie. A  beruházással, felújítással kapcsolatos érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, 
illetve adásvételi szerződés csak egy kérelem és egy támogatási év vonatkozásában fogadható el.”

29. §  A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § Az  egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 18/2014. (X. 29.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 
18/2014. (X. 29.) FM rendelet] megállapított 1. § 5–6. és 18. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontját, a 3. § 
(8) bekezdését és a 3. § (12)–(13) bekezdését, valamint 4. mellékletét a 2013. évi és 2014. évi egységes kérelemmel 
indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

30. §  A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

31. §  A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 10.  §-ában a  „legfeljebb 44,5333 millió euró” szövegrész helyébe a  „legfeljebb 
43 020 166 euró” szöveg lép.

11. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló  
120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

32. §  Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) 
VM  rendelet [a  továbbiakban: 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet] 1.  § 1.  pont c)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:
csekély összegű (de minimis) támogatás:]
„c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet 
szerinti támogatás [a továbbiakban: halászati csekély összegű (de minimis) támogatás];”

33. §  A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamattámogatás igénybevételére az  a  vállalkozás jogosult, amely a  kamattámogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában)
„i) csatolja a  kamattámogatási kérelméhez az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A.  §-ában 
meghatározott nyilatkozatokat.”

34. §  A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági 
rendelet”
(hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.)

35. §  A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

36. §  A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium”,
b) 7. § (2) bekezdésében a „vidékfejlesztési miniszternek” szövegrész helyébe a „földművelésügyi miniszternek”
szöveg lép.
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12. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló  
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

37. § (1) A  zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 
[a  továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 21/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(5) A  bizottsági rendelet 78.  cikke szerinti értesítést a  termelői szervezetek és a  termelői szervezetben nem tag 
termelők folyamatosan nyújthatják be a  19.  § (3)  bekezdés szerinti tartalommal és formában az  MVH honlapján 
a  benyújtáskor hatályos közleményben közzétett nyomtatványon, a  közleményben megjelölt telefax számra, 
illetve elektronikus postacímre. A 19. § (3) bekezdés szerinti – a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott megyei kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatósága által kiállított – 
igazolást a (12) bekezdésben meghatározott kifizetési kérelemhez kell csatolni.
(6) A bizottsági rendelet 85. cikk (2) bekezdése szerinti értesítést a termelői szervezetek és a termelői szervezetben 
nem tag termelők – mind a zöld szüret, mind pedig a be nem takarítás vonatkozásában – folyamatosan nyújthatják 
be a 21. § (3) bekezdés szerinti tartalommal és formában az MVH honlapján a benyújtáskor hatályos közleményben 
közzétett nyomtatványon, a közleményben megjelölt telefax számra, illetve elektronikus postacímre.”

 (2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  MVH a  bizottsági rendelet 108., 109. és 110.  cikke szerinti első és másodfokú ellenőrzéseket az  ideiglenes 
rendelet 8. cikkében meghatározott arányban a 10. cikk szerinti bejelentési időszakonként, valamint az  ideiglenes 
rendelet hatálybalépését megelőzően bejelentett összmennyiség alapján végzi.”

 (3) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) Az  MVH az  (5) és (6)  bekezdés szerinti, 2014. augusztus 18-át követően benyújtott bejelentésekben foglalt 
mennyiségeket az  ideiglenes rendelet 2.  cikkében meghatározott mennyiségek kimerüléséig a  bejelentések 
beérkezési sorrendjében hagyja jóvá a  8.  mellékletben meghatározott terméshozamok figyelembe vételével. 
Amennyiben az  (5) és (6)  bekezdésben meghatározott bejelentések faxon és elektronikus úton történő 
benyújtásának időpontja eltér egymástól, úgy a  sorrendállítás során a  korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
Az  ideiglenes rendelet 2.  cikkében meghatározott mennyiséget az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében 
meghatározott valamennyi termék vonatkozásában az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (2)  bekezdése szerinti, 
az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott valamennyi intézkedés 
elvégzésére fel lehet használni. Az ideiglenes rendelet 3. cikkében megállapított mennyiségek kimerüléséről az MVH 
közleményben haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé a honlapján.
(12) Kérelmezőnként az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott, az  ideiglenes rendelet 
1.  cikk (2)  bekezdésében felsorolt termékek vonatkozásában és az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározott időszakban végrehajtott intézkedések tekintetében egyetlen, az  ideiglenes rendelet 9.  cikk (2) 
és (3)  bekezdése szerinti kifizetési kérelmet lehet benyújtani. A  kifizetési kérelmet az  MVH által közleményben 
közzétett nyomtatványon az  MVH-hoz kell benyújtani. A  kérelemhez csatolni kell az  ideiglenes rendelet 9.  cikk 
(4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat az MVH közleménye szerinti formátumban, a 19. § (3) bekezdés 
szerinti, a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott megyei kormányhivatalok 
növény és talajvédelmi igazgatósága által kiállított igazolást, valamint a 19. § (5) bekezdés szerinti megállapodást.”

38. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 28. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az  egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási 
intézkedések megállapításáról szóló, 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

39. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § Az egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 18/2014. (X. 29.) FM rendelettel megállapított 21/A. § 
(1) és (5)–(12) bekezdését és a 8. mellékletét a 2014. augusztus 18-át követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

40. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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41. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
a) 21/A.  § (1)  bekezdésében az  „Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes 

rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a  913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 
módosításáról szóló, 2014. augusztus 29-ei 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” 
szövegrész helyébe az  „Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes 
rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”,

b) 21/A. § (7) bekezdésében a „4. cikk” szövegrész helyébe az „5. cikk”,
c) 21/A. § (8) bekezdésében az „5. cikk” szövegrészek helyébe a „6. cikk”,
d) 21/A. § (10) bekezdésében a „8. cikk” szövegrész helyébe a „10. cikk”
szöveg lép.

13. A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás 
igénybevételének szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

42. §  A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének 
szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésében az „évente 44 864 125 euró” szövegrész helyébe 
az „évente 43 274 724 euró” szöveg lép.

14. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

43. § (1) A  mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a  továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1.  § 1.  pont 
1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
de minimis támogatás:)
„1.3. az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet 
szerinti támogatás [a továbbiakban: halászati csekély összegű (de minimis) támogatás];”

 (2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 1. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. támogatási intenzitás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 15.  pontjában 
meghatározott intenzitás;
9. támogatástartalom: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 19.  pontjában meghatározott 
támogatási egyenérték;”

44. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő ca) alponttal egészül ki:
(A kezességi díjtámogatás igénybevételére az az igénylőlapot benyújtó kedvezményezett jogosult, aki vagy amely
nyilatkozik továbbá)
„ca) az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottakról;”

45. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági 
rendelet”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
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46. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a  „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 
a „Földművelésügyi Minisztérium” szöveg lép.

47. §  Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja.

15. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

48. §  Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
(de  minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet [a  továbbiakban: 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet] 
1. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:
csekély összegű (de minimis) támogatás:]
„b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra- ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet 
szerinti támogatás;”

49. §  A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A kamattámogatási kérelemhez az élelmiszeripari vállalkozásnak mellékelnie kell)
„d) az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat.”

50. §  A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § Ez  a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
támogatásokat tartalmaz.”

51. §  A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 2.  § (3)  bekezdésében a  „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 
„Földművelésügyi Minisztérium” szöveg lép.

52. §  Hatályát veszti a 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja.

16. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez
„Melléklet a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelethez
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1. melléklet a …./2014. (…..) FM rendelethez 

 
„Melléklet a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelethez 

 
Támogatási kérelem 

 
a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély 

összegű támogatásához 
 

Tárgyidőszak: ...... év 
Benyújtás helye: 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 
H–1476 Budapest 62., Pf. 4071.  

1. Az ügyfél adatai: 
Ügyfél neve: 

 MVH ügyfél - azonosítója:                
    
 Adószáma:         –  –   . 

            
    
 Adóazonosító jele:                

     

2. A telepített ponty ivadék: 

  Fajtája Telepített mennyisége (kg) 

      
      
      
 Összesen:   

 
3. Az igényelt támogatás: 

...................................................... hektár saját használatomban üzemeltetett halastóterület után összesen:  

....... eurónak megfelelő forintösszeg. 
 

4. Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatás(ok)ról 
 

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő – általam alkalmazott – üzleti évben és  
a folyamatban lévő üzleti évben az 1998/2006/EK bizottsági rendelet, illetve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem 
„egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán 

 
☐  nem részesültem/részesültünk, 
☐  összesen………………… EUR támogatásban részesültem/részesültünk. 
 

A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et. Figyelem!  
Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő. 
 
5. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozás minőséghez kapcsolódóan 
Legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni! 

 
Nyilatkozom, hogy 
 
a) ☐ nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak 
egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal; 
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b) ☐ a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök 
egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal 
 

ba) ☐ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat megküldtem a 
támogatást nyújtó szerv részére. 

 
bb) ☐ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat jelen kérelemmel 
egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó szerv részére. 

 
6. Nyilatkozatok: 

Alulírott nyilatkozom, hogy 
a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve 

természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységemmel kapcsolatosan végrehajtási eljárás alatt, 
b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nincs köztartozásom, 
c) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített 

egynyaras pontyivadék 100%-ban elismert, vagy ideiglenesen elismert származással rendelkezik, 
d) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített 

pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelő halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt, 
e) tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a 

mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi  
XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági 
átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása 
nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra kerül. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok  
a valóságnak megfelelnek. 
Kelt: ..., .......... év ... hónap ... nap 

 
 

............................................................... 
kérelmező (cégszerű) aláírása 

 
 
7. Csatolandó mellékletek: 

1. Vásárolt pontyivadék telepítése esetén: a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták elismertek, 
illetve ideiglenesen elismertek, a számla másolat vagy másolatok,  
a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a számlán fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely 
szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája. 
2. Saját termelésű pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták 
elismertek, illetve ideiglenesen elismertek, a haltelepítést igazoló belső dokumentum vagy dokumentumok, 
valamint a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumon fel 
kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája. 
3. Vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített 
pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik. 
4. A kérelmező által a tárgyévben üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi 
engedély, vagy az üzemelés jogszerűségét igazoló vízügyi hatósági bizonyítvány másolata. 
5. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok.” 
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2. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez
„1. melléklet a 143/2011. (XII. 23.) VM rendelethez

Az elektronikus biztosítási szerződés-melléklet kitöltéséhez szükséges terület- és hozamadatok köre

 1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító

 2. Biztosítani kívánt növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok és az 
esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák szerint)

 3. Biztosítani kívánt növénykultúra területi adatai:
3.1. Település neve
3.2. MEPAR szerinti blokkazonosító
3.3. Táblasorszám

 4. A biztosítani kívánt növénykultúra termelési adatai a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban1:
4.1. Terület (ha) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.2. Termésmennyiség (t) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.3. Hozam (t/ha) a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban

1 Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik ilyen adatokkal, úgy a 3. § (7) bekezdés szerint kell eljárni.”
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3. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez
„6. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez
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3. melléklet a …./2014. (…..) FM rendelethez 

„6. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez 
 

A kárenyhítő juttatás összegének kiszámítása 
1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai: 

1.1. név 
1.2. cím 
1.3. ügyfél-azonosító 
1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége 

2. Az alábbi táblázat: 

Növénykultúra 
megnevezése 
(az egységes 

kérelemhez kiadott 
hasznosítási kódok 

szerint) 

A mezőgazdasági 
káresemény 

megnevezéseI 

Hasznosított 
tárgyévi 

termőföld- 
területII 

Betakarított 
tárgyévi termés-

mennyiség 

Hozam adatokII Átlagár adatok Hozamérték adatok Hozamérték-
csökkenés Levonásra kerülő tételek 

A számított 
kárenyhítő 

juttatás összege 

Tárgyévi 
hozamIII 

(D/A) 
Referencia 

hozam 
Tárgyévi 
átlagár 

Referencia- 
átlagár 

Tárgyévi 
hozamérték 

(CxExG) 
Referencia- 
hozamérték 

(CxFxH) (J-I) (J-I)/ 
Jx100 

A biztosító által 
kifizetett 
kártérítés 
összege* 

A hozam- 
csökkenés miatt 

keletkezett 
költség-  

megtakarítás 
összegeIV* 

Földbérlet esetén a piaci 
bérleti díj és az 5. § (6) 

bekezdésében 
meghatározott  
kedvezményes  

bérleti díj különbözete* 

P=0,8x  
[K-( M+N+O)]V* 

(ha) (t) (t/ha) (t/ha) (ezer Ft/t) (ezer Ft/t) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer 
Ft) (%) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) 

A B C D E F G H I J K L M N O P 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 146. szám

 
14565

 

19 
 

                 
                 
                 
                 
Újravetett/ 
újratelepített 
növénykultúra: 

                

Mindösszesen: ————    ———— ———— ———— ————         
Igényelhető kárenyhítő 
juttatás: 

............................................. 
Ft 

A „P” oszlopban a mindösszesen sorban található érték, vagy, amennyiben ez az összeg meghaladná a hozamérték-csökkenés („K” oszlop mindösszesen sorában található összeg) 80%-át, akkor a hozamérték-csökkenés 
összegének a 80%-a. 

* Negatív összegű hozamérték csökkenés esetén nulla értéket kell megadni a „P” oszlopban. 
 I JEG = jégesőkár, BEL = belvízkár, TEF = téli fagykár, TAF = tavaszi fagykár, ASZ = aszálykár, ARV = mezőgazdasági árvízkár, VIH = viharkár, FSZ = felhőszakadáskár. 
II A területi adatokat (ha), a súlyadatokat (t) és a termésátlagokat (t/ha) mértékegységben két tizedes jegy pontossággal kell kitölteni, és a számított értékeket is két tizedes jegy pontossággal kell feltüntetni, és figyelembe venni.  
A „C” oszlop szerinti területadatokat valamennyi, az egységes kérelem benyújtásakor, a káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a termelő használatában álló termőföld-terület 
vonatkozásában meg kell adni. 
III Azon növénykultúrák tárgyévi hozamait, amelyek károsodásáról az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt, 
a) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama, 
b) a referenciahozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama. 
IV Szántóföldi növények 1 kg  hozamcsökkenése esetén 3,24 Ft, szántóföldi zöldségek 1 kg  hozamcsökkenése esetén 2,99 Ft, gyümölcsfélék 1 kg  hozamcsökkenése esetén 1,94 Ft, szőlő 1 kg  hozamcsökkenése esetén 7,35 Ft. 
Egyes szántóföldi növénykultúrák mezőgazdasági káresemény (pl. téli fagy, őszi aszály) miatti teljes kipusztulása, vagy ki nem kelése esetén alkalmazandó, hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítási fajlagos összegek:  
őszi káposztarepce: 102 829 Ft/hektár, őszi búza: 91 697 Ft/hektár, őszi árpa: 80 084 Ft/hektár, zab: 73 281 Ft/hektár, triticale: 70 320 Ft/hektár, rozs: 55 724 Ft/hektár. 
V Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át. 

3. A termelő nyilatkozata arról, hogy 
3.1. kérelmezi a 7. § (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását; 
3.2. az érintett mezőgazdasági káresemény által okozott kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által előírt 

kötelezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő 
juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
felszólító határozata szerint visszafizeti; 

3.3. az elemi káresemény (jégesőkár, belvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, aszálykár, viharkár, felhőszakadáskár) bekövetkezését megelőző napon nem minősült  
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

4. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). 
5. A mezőgazdasági termelő aláírása.” 



14566 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 

4. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez
„4. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által koordinált juhász gazdálkodóképzés

A résztvevők a képzésen – a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program 
feltételeinek teljesítése címén – csak egyszer vehetnek részt. 

1. A képzés megnevezése:  Juhász gazdálkodóképzés
1.1. A képzés időtartama:   80 óra
1.2. A képzés szervezése:  8 elméleti képzési nap és 2 gyakorlati képzési nap
1.3. A képzés tartalma:   1. táblázat szerint
1.4. A képző intézmények:  Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetséggel megkötött 
megállapodás alapján 
a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, 
a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara,
a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara.

1. táblázat

 1. A juhágazat közgazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi jelentősége 
 2. Juh fajtaismeret
 3. Szaporítás, nevelés
 4. Takarmányozás
 5. Legelőgazdálkodás
 6. Tartástechnológia 
 7. Állategészségügy 
 8. Gazdaságosság 
 9. Jogszabályi előírások 
10. Támogatási lehetőségek 
11. Szakmai szervezetek 
12. Felmérő teszt 
13. Bemutató mintatelepek látogatása”

5. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez
„1. melléklet a 120/2012. (XI. 23.) VM rendelethez

Kamattámogatási kérelem adattartalma

 1. Vállalkozás megnevezése
 2. Vállalkozás MVH által kiadott ügyfél-azonosítója
 3. Hitelszerződés vagy hitelkérelem azonosítószáma
 4. Vállalkozás által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértéke
 5. A vállalkozás nyilatkozata arról, hogy

5.1. milyen mértékű kamattámogatást kíván igénybe venni,
5.2. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatos lejárt tartozását nem egyenlíti ki, úgy a 

fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az MVH hatósági átutalási megbízását a végrehajtható 
okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni,

5.3. tudomásul veszi, hogy amennyiben a 4. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján tett nyilatkozat 
támogatási adataiban változás következik be a kamattámogatási kérelem benyújtását követően más de 
miminis (csekély összegű) támogatás igénybevétele miatt, úgy arról köteles haladéktalanul tájékoztatni a 
pénzügyi intézményt;
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5.4. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel nem rendeltetésszerű felhasználásából adódó, a Törvény szerinti 
jogosulatlan részvétel megállapítása esetén a már igénybe vett kamattámogatás összegét az MVH részére 
megfizeti;

5.5. meghatalmazza a pénzügyi intézményt, hogy a kamattámogatás támogatástartalmának zárolása, lekötése 
– szükség esetén – felszabadítása érdekében, továbbá a megelőlegezett kamattámogatás lehívásával 
kapcsolatosan az MVH előtt eljárjon;

5.6. hozzájárul ahhoz,
5.6.1. hogy a pénzügyi intézmény a vállalkozás szabad csekély összegű (de minimis) keretének ellenőrzése 

céljából az MVH-tól erre vonatkozóan adatokat kérjen a vállalkozás ügyfél-azonosítója alapján,
5.6.2. hogy a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret alapján kerüljön megállapításra 

az igénybe vehető kamattámogatás mértéke és ezen összeg mértékéig az MVH zárolás, lekötés 
érdekében eljárjon.

 6. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok. 

 7. Keltezés, aláírás”

6. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez

A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(1) Az ideiglenes rendelet 6. cikk (2) bekezdése alkalmazásában megállapított 
kompenzáció összege 

(EUR/ha)

A földművelésügyi miniszter 19/2014. (X. 29.) FM rendelete
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24.  § 
(2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
  1.  biztosítási esemény: homokverés kár, tűzkár, elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár, valamint 

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) 2. § 7. pontja szerinti elemi káresemény a belvízkár kivételével;

  2.  elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár: az Mkk. tv. 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági árvízkár, 
amennyiben azt ugyanezen törvény 2. § 7. pont szerinti – a belvízkár kivételével vett – elemi káresemények 
valamelyike okozta;

  3.  homokverés: vihar következtében megvalósuló természeti esemény, amelynek eredményeképpen 
a  kockázatviselés helyén a  levegő által szállított szemcsék vagy részecskék a  szántóföldi növények 
állományában mechanikai sérüléseket okoznak;

  4.  homokverés kár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a homokverés miatt bekövetkezett olyan 
káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékű kipusztulását okozza;

  5.  kárakta: a  biztosító belső szabályzatában előírt, a  szolgáltatás összegének megállapításához szükséges 
iratokat tartalmazó nyilvántartás;
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  6.  MEPAR szerinti blokkazonosító: a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.)  
FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti blokkazonosító;

  7.  mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben 
nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 
2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet;

  8.  mezőgazdasági káresemény: az Mkk. tv. 2. § 21. pontja szerinti káresemények;
  9.  tűz: természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által kiváltott, anyagi 

változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan 
és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében;

10.  tűzkár: a  kockázatviselés helyén termesztett növényekben a  tűz miatt bekövetkezett olyan káresemény, 
amely természeti jelenség következtében a  növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését 
okozza.

2. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás és a támogatási kérelem benyújtása

2. § (1) Az  Mkk. tv. 2.  § 23.  pontja szerinti, mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. számú mellékletében 
megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (a  továbbiakban: 
mezőgazdasági termelő) az  Mkk. tv. 2.  § 11.  pontja szerinti használatban lévő termőföldje vonatkozásában 
megkötött, az Mkk. tv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő
a) a 4. § szerinti csomagbiztosítás keretében kötött „A” típusú,
b) az 5. § szerinti „B” típusú,
c) a 6. § szerinti „C” típusú
mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást vehet igénybe.

 (2) A  támogatás igénybevételéhez a  mezőgazdasági termelőnek a  biztosítási ajánlat megtételét követő öt napon 
belül kell benyújtania a  4.  melléklet szerinti adattartalmú kérelmet a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a továbbiakban: MVH) által közleményben a honlapján közzétett nyomtatványon a biztosítási ajánlat másolatával 
együtt (a továbbiakban együtt: támogatási kérelem) az  MVH-hoz. Támogatási kérelem legkésőbb tárgyév május 
31-ig nyújtható be.

 (3) Amennyiben a  mezőgazdasági termelő a  támogatási kérelem benyújtásakor nem kérelemre nyilvántartásba vett 
ügyfélként szerepel az  eljárási törvény szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben, úgy legkésőbb a  támogatási 
kérelem MVH-hoz történő benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni az  MVH-nál az  ügyfél-nyilvántartási 
rendszerbe történő felvételét.

 (4) A támogatási kérelem tartalmi és formai megfelelőségének vizsgálatát követően a kérelem befogadásáról az MVH 
a biztosítási ajánlat beérkezését követő két hónapon belül végzést hoz.

 (5) A  támogatási kérelem befogadása nem értékelhető úgy, hogy a  támogatási feltételeket az  ügyfél teljesítette. 
Amennyiben az ügyfél több támogatási kérelmet nyújt be, úgy a befogadásra került támogatási kérelmekről az MVH 
együttesen dönt.

 (6) A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében nyilatkozik arról, hogy
a) a 3. §-ban foglaltak szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződést kíván kötni,
b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint
c) hozzájárul ahhoz, hogy az  egységes kérelmében a  használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett 

adatokat az MVH továbbítsa a vele szerződő biztosítónak.

3. A díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződés általános feltételei

3. § (1) Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe,
a) amely tartalmazza

aa) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 
XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosítóját,

ab) a kockázatviselés helyét (MEPAR szerinti blokkazonosító),
ac) a biztosítási eseményt,
ad) a biztosítási szerződéssel fedezett gazdasági veszteségeket,
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ae) az egyes biztosítási események vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket,
af ) biztosított termelők szerinti bontásban – a  biztosító, a  biztosított, illetve a  szerződő fél eljárási 

törvény szerinti ügyfél-azonosítójának feltüntetése mellett – és „A”, „B”, „C” típusonként összesítve 
az  egységes kérelemben bejelentett terület és az  azon feltüntetett hasznosítási kóddal és 
az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák 
(a  továbbiakban együtt: növénykultúra) feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és  
– amennyiben a  szerződés ezt tartalmazza – a  kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó 
nélkül számított biztosítási díjat,

ag) azon szerződési kitételt, amely szerint a kár mértéke az Mkk. tv., valamint e  rendelet alapján kerül 
megállapításra,

ah) a biztosítás „A”, „B”, „C” típusára való hivatkozást,
ai) az  eljárási törvény szerint, kérelemre nyilvántartásba vett biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, 

hogy „A”, „B”, és „C” típusú biztosítási konstrukció szerinti bontásban tárgyév október 15-éig 
ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a  biztosítási szerződés alapján elkészített kötvény 
sorszámát is tartalmazó, az  af )  pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki 
az  MVH honlapján vagy a  kormányzati portálon keresztül elérhető, az  MVH honlapján található 
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen,

aj) a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát az Mkk. tv. 2. § 26. pontja szerinti referenciahozamról,
ak) a  mezőgazdasági termelő hozzájárulását ahhoz, hogy a  biztosító az  e  rendelet alapján megkötött 

biztosítási szerződés adatai közül a  7.  § (1)  bekezdésben meghatározott adatokat legkésőbb 
elektronikus úton tárgyév szeptember 30-ig megküldheti az MVH részére;

b) amely a szerződésen egyértelműen feltüntetett, legfeljebb egy éves időszak termelésére vonatkozik a naptári 
év megjelölésével;

c) amelyben az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretébe tartozó feltételek mind egymástól, mind 
pedig más kockázatoktól elkülönítve kerülnek megállapításra;

d) amelyben a biztosítási szerződéssel lefedett terület vonatkozásában a kárküszöb
da) egyetlen biztosítás típus esetében sem alacsonyabb a  károsodott területre eső biztosítási összeg 

30%-ánál,
db) az  Mkk. tv. 2.  § 10.  pontja szerinti felhőszakadáskár és az  Mkk. tv. 2.  § 19.  pontja szerinti 

mezőgazdasági árvízkár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a,
dc) az  Mkk. tv. 2.  § 2.  pontja szerinti aszálykár és Mkk. tv. 2.  § 30a.  pontja szerinti tavaszi fagykár 

kockázatok esetében üzemenként és növénykultúránként, Mkk. tv. 2.  § 32a.  pontja szerinti téli 
fagykár esetében táblánként nem haladja meg az 50%-ot;

e) amely szövegszerűen tartalmazza, hogy a  biztosító a  szerződéskötés során annak tudatában jár el, hogy 
az  ügyfél a  szerződés tárgyát képező mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatást kíván igénybe 
venni;

f ) amely rögzíti, hogy a  szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a  biztosító 
káraktát készít, amely tartalmazza:
fa) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját,
fb) a károsodott növénykultúra nevét,
fc) a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát,
fd) a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként,
fe) a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt vagy biztosítási eseményeket,
ff) a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét,
fg) a  biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti azonosító helyét 

[blokkazonosító, valamint a (11) bekezdés szerinti elektronikus felületen történő adatfeltöltés esetén 
táblasorszám],

fh) a károsodott terület nagyságát, és
fi) a kifizetett kártérítés összegét;

g) amely kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezi;
h) amely szerint a  biztosító csak abban az  esetben fizet kártérítést, ha a  biztosítási eseményt kiváltó időjárási 

jelenség bekövetkeztét
ha) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság igazolja,
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hb) nem tűz által okozott egyéb biztosítási esemény vonatkozásában az  Országos Meteorológiai 
Szolgálat a  rendelkezésére álló adatok alapján az  Mkk. tv. 14.  § (4)  bekezdése szerint vagy külön 
eljárásban igazolja, indokolt esetben az  Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az  illetékes 
megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága bevonásával;

i) amely tartalmazza a  mezőgazdasági termelő hozzájárulását, amely alapján a  biztosító a  megkötött 
mezőgazdasági biztosítási szerződés adatait átadhatja az MVH részére; és

j) amely alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet.
 (2) Egyazon területen ugyanarra a  növénykultúrára, ugyanarra a  biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra 

kizárólag egy mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás. Amennyiben a  mezőgazdasági 
termelő egyazon területen ugyanarra a  növénykultúrára több díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés 
alapján igényel támogatást, úgy támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után 
nyújtható.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához csak abban a  naptári évben igényelhető 
támogatás, amely naptári év termelésére a szerződés vonatkozik.

 (4) Amennyiben a  mezőgazdasági termelő nem rendelkezik az  (1)  bekezdés a)  pont aj)  alpontjában meghatározott 
adatokkal, úgy a  megelőző ötéves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett 
hároméves, a  biztosítási szerződéssel lefedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságánál elérhető, az  adott növénykultúrára és az  adott évekre vonatkozó megyei vagy országos 
átlagtermés-adatokat kell figyelembe venni.

 (5) Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó, a 4–6. §-ban meghatározott biztosítási szerződés 
szerinti díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.

 (6) A  mezőgazdasági termelő a  mezőgazdasági biztosítási szerződéshez az  1.  melléklet szerinti terület- és 
hozamadatokat az  erre a  célra létrehozott elektronikus felületen is jogosult megadni, amely önmagában nem 
minősül ajánlatkérésnek. A  mezőgazdasági termelő által megadott adatok az  Mkk. tv. 18.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatbázisban tárolásra kerülnek.

 (7) Az 1. melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására meghatalmazott vagy technikai közreműködő 
igénybevétele esetén a  meghatalmazott és a  technikai közreműködő eljárására, a  vélelmezett örökös eljárására, 
valamint az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével 
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

4. Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

4. § (1) Az  „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a  2.  mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető 
mezőgazdasági biztosítási szerződés.

 (2) Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi 
biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f ) felhőszakadás kár,
g) viharkár,
h) tűzkár.

 (3) A  biztosító a  mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és valamely 
érintett, az (1) bekezdés szerinti növénykultúra károsodását a káraktával igazolja.

5. A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

5. § (1) A  „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a  3.  mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető 
mezőgazdasági biztosítási szerződés.
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 (2) A  „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a  következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági 
biztosítás:
a) jégesőkár,
b) téli fagykár,
c) viharkár, beleértve a homokverés kárt is,
d) tűzkár.

 (3) A  biztosító a  mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és valamely 
érintett, az (1) bekezdés szerinti növénykultúra károsodását a káraktával igazolja.

6. A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása

6. § (1) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás a 4–5. §-ban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza.
 (2) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az (1) bekezdés figyelembevételével az adott évi egységes kérelem 

benyújtásáról szóló MVH közlemény mellékletében felsorolt releváns növénykultúrára köthető biztosítás.
 (3) A  „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az  (1)  bekezdés figyelembevételével a  következő biztosítási 

eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f ) felhőszakadás kár,
g) viharkár, beleértve a homokverés kárt is,
h) tűzkár.

 (4) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és az érintett, 
(2) bekezdés szerinti növénykultúra károsodását káraktával igazolja.

7. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

7. § (1) A  biztosító a  megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai közül a  biztosított mezőgazdasági 
termelőnkénti bontásban a  szerződéskötés dátumára, a  kötvényszámra, a  biztosítási eseményre, a  módozatra, 
a  biztosított növénykultúrára, a  hozamra, a  területre, a  blokkazonosítókra, és „A”, „B”, „C” típusonként a  díjelőírásra 
vonatkozó adatokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig elektronikus úton benyújtja az MVH részére.

 (2) Amennyiben a 3. § szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, 
úgy a 2. § (2) bekezdésében meghatározott támogatási kérelmet a szerződő fél nyújtja be az MVH-hoz azzal, hogy 
az  egyes biztosítottak vonatkozásában kitöltött 4.  melléklet szerinti kérelemhez egy biztosítási ajánlatot, valamint 
a (3) bekezdés a) pontja szerinti meghatalmazás másolati példányát mellékeli.

 (3) A (2) bekezdés szerinti esetben a mezőgazdasági biztosítási szerződés után e rendelet szerinti támogatás csak abban 
az esetben vehető igénybe, ha
a) a  biztosított mezőgazdasági termelő az  MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon 

meghatalmazza a szerződő felet a biztosítási szerződés megkötésére és a támogatási kérelem benyújtására és
b) a  biztosított mezőgazdasági termelő a  biztosítási díjat a  szerződő félnek megfizeti, és a  szerződő fél a  3.  § 

(1)  bekezdés a)  pont af )  alpontja szerinti biztosítási díj megfizetését tárgyév október 15-éig ügyfélkapun 
keresztül, elektronikus úton az  MVH honlapján vagy a  kormányzati portálon keresztül elérhető, az  MVH 
honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen díjfizetésről 
szóló igazolás kiállításával igazolja.

 (4) A mezőgazdasági biztosítás 3. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja szerinti díjához nyújtott támogatás iránti kérelmet 
az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott, a  biztosító által elektronikus úton szolgáltatott adatok és a  beküldött 
dokumentumok alapján – figyelemmel az Mkk. tv. 16. § (4) bekezdésére – az MVH bírálja el.

 (5) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról az MVH legkésőbb tárgyév december 31-ig hoz döntést.
 (6) A  támogatási összeg a  tárgyév szeptember 30-ig megküldött díjelőírási adatok alapján, a  biztosító 3.  § 

(1)  bekezdés a)  pont ai)  alpontja, illetve a  szerződő fél (3)  bekezdés b)  pontja szerinti díjigazolásában foglaltak 
figyelembevételével kerül megállapításra.
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 (7) Nem nyújtható támogatás olyan mezőgazdasági termelő részére,
a) aki az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 

a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak minősül, és

b) akivel szemben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat van 
érvényben, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

 (8) Amennyiben a biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot 
meg nem haladó mértékű hozamcsökkenést okozó egyéb biztosítási események vagy a  biztosítási eseményeken 
kívül más események után is fizet kártérítést, úgy támogatás kizárólag a  mezőgazdasági biztosítási szerződés és 
az ennek alapján kiállított számla egyértelműen elkülönült, 3. § (1) bekezdésnek megfelelő feltételeket tartalmazó 
része után vehető igénybe.

 (9) Az  üzemi szinten a  növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést a  biztosító saját helyszíni 
ellenőrzése és nyilvántartása alapján, biztosítói termésadatok hiányában a  mezőgazdasági termelő által átadott 
adatok, tények felhasználásával vagy más, a  mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített módon kell 
megállapítani.

8. A támogatás forrása, mértéke

8. §  A támogatás forrása a központi költségvetésben a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetben Folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások előirányzaton tárgyévre vonatkozóan meghatározott összeg.

9. § (1) A  4–6.  §-ban meghatározott mezőgazdasági biztosítások díjához a  nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának 
megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. A  rendelkezésre álló keret túllépése esetén a  támogatás 
csökkentését az alábbi sorrendben kell végrehajtani:
a) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 30%-ig,
b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,
c) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,
d) mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.

 (2) A rendelkezésre álló pénzügyi források felosztása a következő sorrendben, az (1) bekezdés szerinti mértékig történik:
a) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,
b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,
c) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések.

9. Előzetes jóváhagyás

10. § (1) Az  Mkk. tv. 16.  § (2)  bekezdése szerinti jóváhagyás megadását az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítási 
szerződések esetében tárgyév január 31-éig lehet kérelmezni.

 (2) Amennyiben a szerződéses feltételek megfelelnek az Mkk. tv.-ben, valamint a 3. §-ban és a 4–6. §-ban foglaltaknak, 
úgy arról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – tárgyév április 30-ig – közleményt ad ki, 
amely közlemény az Mkk. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott miniszteri jóváhagyásnak minősül.

 (3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti miniszteri jóváhagyással rendelkező szerződések Mkk. tv.-vel, továbbá e rendelettel 
való összhangját a  kötelező tartalmi elemek, valamint a  4–6.  §-ok szerinti feltételek teljesítése tekintetében nem 
vizsgálja.

 (4) A  Magyar Biztosítók Szövetsége és a  Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége az  Mkk. tv. 16.  § 
(2) bekezdésében meghatározott eljárás során a miniszter és a biztosítók közötti egyeztetés elősegítése érdekében 
koordinációs feladatokat lát el.

10. Adatszolgáltatási kötelezettség

11. § (1) Az Mkk. tv. alkalmazásában az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény az Agrárgazdasági Kutató Intézet.
 (2) A biztosító a biztosítási szerződés visszamenőleges hatályú megszűnéséről havonta tájékoztatja az MVH-t.
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11. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági 

és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a  belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó támogatási programot tartalmaz.

12. Módosító rendelkezés

13. § (1) A  kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (III. 9.) VM rendelet] 4. § (1) és (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  mezőgazdasági termelő az  Mkk. tv. 2.  § 21.  pontja szerinti mezőgazdasági káreseményt valamint az  általa 
okozott várható hozamcsökkenés mértékét az  1.  melléklet szerinti adattartalommal köteles – az  erre a  célra 
kialakított elektronikus káresemény-bejelentő felületen – a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított 
tizenöt napon belül a  (2)–(3)  bekezdésben foglaltak szerint bejelenteni (a  továbbiakban: kárbejelentés) a  kárt 
szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére (a  továbbiakban: 
agrárkár-megállapító szerv).
(2) A  használatban lévő termőföldön az  (1)  bekezdés szerinti kárbejelentés az  agrárkár megállapító szerv 
részére legkésőbb a  tervezett betakarítás előtt tíz nappal kell megtenni, azzal, hogy a  jégeső vagy vihar esetén 
a kárbejelentést legkésőbb a betakarítás megkezdéséig kell megtenni. A használatban lévő termőföldön elvégzett 
betakarítási munkálatokat követően az  agrárkár-megállapító szerv részére az  (1)  bekezdés szerinti kárbejelentés 
a betakarított kultúra vonatkozásában nem tehető. Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb 
tárgyév április 15-éig kell megtenni.”

 (2) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  károsodást kiváltó aszály, belvíz, téli fagy, vagy mezőgazdasági árvíz esetén a  mezőgazdasági káresemény 
bekövetkezésének – a  bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül – azt az  időpontot kell tekinteni, amikor 
a  kárt szenvedett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a  károsodás első alkalommal észlelhetővé 
válik. A  károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, vagy vihar esetén a  mezőgazdasági káresemény 
bekövetkezésének azt az  időpontot kell tekinteni, amikor a  kárt szenvedett területen termesztett növénykultúra 
vonatkozásában a mezőgazdasági káresemény első alkalommal észlelhető.”

 (3) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 4. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kárbejelentés elektronikus úton történő benyújtásának módjára meghatalmazott vagy technikai 
közreműködő alkalmazása esetén a  meghatalmazott és a  technikai közreműködő eljárására, a  vélelmezett örökös 
eljárására, valamint az  elektronikus kapcsolattartásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet rendelkezéseit a jelen 
rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) A  kárbejelentés elektronikus benyújtásának és fogadásának tényét a  Központi Elektronikus Szolgáltató 
Rendszerben (a továbbiakban: KR) a mezőgazdasági termelő elektronikus tárhelyére történt sikeres feltöltés jelenti, 
amelyet az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR dokumentum igazol.
(9) A külön miniszteri közleményben meghatározott rendkívüli esetekben és az abban meghatározott módon tett 
mezőgazdasági termelői kárbejelentést határidőben teljesítettnek kell tekinteni.”

14. §  A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelettel 
megállapított 4.  § (1)–(3), valamint (7)–(9)  bekezdését a  2015. kárenyhítési évre vonatkozó kárbejelentésekre kell 
alkalmazni.”

15. §  Hatályát veszti a  mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. 
(XII. 23.) VM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

Az elektronikus biztosítási szerződés-melléklet kitöltéséhez szükséges terület- és hozamadatok köre

 1. a mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1.  név
1.2.  ügyfél-azonosító;

 2. a biztosítani kívánt növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok és 
az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák szerint);

 3. a biztosítani kívánt növénykultúra területi adatai:
3.1. település neve
3.2. MEPAR szerinti blokkazonosító
3.3. táblasorszám;

 4. a biztosítani kívánt növénykultúra termelési adatai a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban1:
4.1.  terület (ha) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.2.  termésmennyiség (t) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.3.  hozam (t/ha) a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban

1  Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik ilyen adatokkal, úgy a 3. § (7) bekezdés szerint kell eljárni.

2. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák

  1. búza, kétszeres és egyéb búza (GAB01),
  2. árpa (GAB04),
  3. káposztarepce (IPA02),
  4. tritikále (GAB08),
  5. rozs (GAB03),
  6. napraforgómag (IPA17),
  7. kukorica (GAB06),
  8. borszőlő ültetvény (ULT19),
  9. alma (ULT01),
10. hagyományos gyümölcsös alma (HAG01),
11. egyéb szőlőültetvény (ULT20),
12. körte (ULT15),
13. hagyományos gyümölcsös körte (HAG15),
14. tavaszi búza (GAB18)

3. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák

  1. kukorica (GAB06),
  2. zab (GAB05),
  3. szójabab (IPA01),
  4. lencse (HUV06),
  5. száraz borsó (HUV01),
  6. csicseriborsó (HUV08),
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  7. zöldborsó (ZOL37),
  8. cukorborsó (ZOL38),
  9. takarmányborsó (TAK18),
10. mezei borsó (TAK19),
11. lóbab (HUV02),
12. csemegekukorica (ZOL43),
13. cukorrépa (CUK01),
14. zöldbab (ZOL41),
15. uborka (ZOL23),
16. dinnye (GYU01),
17. tökre oltott dinnye (GYU03),
18. paprika (ZOL27),
19. fűszerpaprika (AGF01),
20. paradicsom (ZOL22),
21. fejeskáposzta (ZOL04),
22. kelkáposzta (ZOL05),
23. karfiol (ZOL01),
24. brokkoli (ZOL02),
25. sárgarépa (ZOL28),
26. tök (ZOL25),
27. spárga (ZOL14),
28. mák (IPA10),
29. szárazbab (ZOL40),
30. burgonya (BUR01),
31. vöröshagyma (ZOL30),
32. napraforgómag (IPA17),
33. hibridnapraforgó (VET34),
34. hibridkukorica (VET33),
35. termesztett bodza (GYU08),
36. meggy (ULT16),
37. hagyományos gyümölcsös meggy (HAG16),
38. cseresznye (ULT17),
39. hagyományos gyümölcsös cseresznye (HAG17),
40. málna (GYU04),
41. piros ribiszke (GYU09),
42. egyéb ribiszke (GYU10),
43. piszke (GYU05),
44. földieper (GYU02),
45. dió (ULT08),
46. hagyományos gyümölcsös dió (HAG08),
47. cukkini (ZOL26),
48. mustármag (IPA08),
49. olajretekmag (IPA11),
50. olajtökmag (IPA12),
51. durumbúza (GAB02),
52. naspolya (ULT07),
53. hagyományos gyümölcsös naspolya (HAG07),
54. mogyoró (ULT09),
55. hagyományos gyümölcsös mogyoró (HAG09),
56. földimogyoró (IPA06),
57. mandula (ULT10),
58. hagyományos gyümölcsös mandula (HAG10),
59. cékla (ZOL32),
60. retek (étkezési célra) (ZOL35),
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61. torma (ZOL36),
62. pasztinák (ZOL45),
63. spenót (ZOL13),
64. petrezselyem (ZOL16),
65. zeller (ZOL08),
66. sóska (ZOL12),
67. rizs (RIZ03),
68. búza, kétszeres, és egyéb búza (GAB01),
69. sárgabarack (ULT04),
70. hagyományos gyümölcsös sárgabarack (HAG04),
71. szilva (ULT06),
72. hagyományos gyümölcsös szilva (HAG06),
73. őszibarack (ULT03),
74. hagyományos gyümölcsös őszibarack (HAG03),
75. birs (ULT18),
76. hagyományos gyümölcsös birs (HAG18).

4. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás iránti kérelem adattartalma

 1. mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló adatok (név, székhely, lakcím, eljárási törvény szerinti 
ügyfél-azonosító);

 2. a mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete;
 3. tárgyév, amelyre az e rendelet szerinti támogatást az ügyfél igényli;
 4. az igényelt támogatás összege.
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2014/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5025/2014/4.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Budapest, Csalogány u. 47–49.)
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (Budapest, Pétervárad u. 2.)
Az ügy tárgya: építményadó mentesség törvényes feltételei

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

− megállapítja, hogy a  Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának az  építményadóról szóló 
18/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése törvényellenes;

− megállapítja, hogy a  Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának az  építményadóról szóló 
18/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2.  § (2)  bekezdése nem alkalmazható a  Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság 9.K.30.622/2014. számú folyamatban lévő perében, valamint valamennyi, 
a törvényellenesség megállapítása időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;

− a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának az  építményadóról szóló 18/2010. (V. 25.) 
önkormányzati rendelete 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja törvényellenességének megállapítására vonatkozó 
indítványt elutasítja;

− elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
− elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. Az érintett önkormányzat jegyzője, mint elsőfokú adóhatóság a  magánszemély felperest a  2012. adóév 
vonatkozásában ingatlantulajdonára tekintettel 61 480 forint építményadó megfizetésére kötelezte. 
A Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú adóhatóságként a határozatot helybenhagyta.

2. A magánszemély keresettel kérte az  indítványozó Bíróságtól a  határozat felülvizsgálatát. Az  indítványozó 
Bíróság a  per tárgyalásának felfüggesztése mellett a  Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult a  perben 
alkalmazandó, a  Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának az  építményadóról szóló 
18/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelete (a  továbbiakban: Ör.) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjának, valamint 
(2) bekezdésének törvényességi felülvizsgálata iránt.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

3. Az indítványozó Bíróság álláspontja értelmében az  Ör. megjelölt rendelkezései sértik a  helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Helyi adó tv.) 6.  § c) és d)  pontjaiban foglalt rendelkezéseket. 
Az  Ör. perbeli időszakban hatályos 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában adómentességi okként meghatározott 
„magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület” fogalmát, a 2. § (2) bekezdésben 
rögzített „életvitelszerű tartózkodás” fogalmi körébe vonva az adóhatóság akként értelmezte, hogy az adóév 
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január 1-jén az  adókötelezettséggel érintett lakásban életvitelszerűen tartózkodó személynek igazgatási 
úton bejelentett állandó lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet kellett létesítenie az adott ingatlanban ahhoz, 
hogy az  építményadó alól mentesülhessen. Az  indítványozó Bíróság álláspontja szerint az  önkormányzat 
az  adófizetési kötelezettség alóli mentesülést nem teheti az  adóalany igazgatási szempontú lakhatásától 
függővé. Indokolása során az  indítványozó Bíróság hivatkozott a  Kúria Önkormányzati Tanácsának 
Köf.5076/2012/4. számú határozata mellett az Alkotmánybíróság 55/2008. AB határozatában foglaltakra is.

4. Ezen túlmenően az  indítványozó Bíróság álláspontja szerint az  Ör. támadott rendelkezései sértik az  adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 178.  § 7. és 26.  pontját is, mivel a  jogszabály 
az állandó lakóhely, illetve a szokásos tartózkodási hely fogalmát nem köti igazgatási bejelentéshez.

5. Az érintett önkormányzat – a  bíróságok igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 
52.  §-a alapján – a  részére kézbesített indítványra tekintettel, határidőben – állásfoglalást nyújtott be 
a  Kúriához. Állásfoglalásában az  indítvány elutasítását kérte arra tekintettel, hogy az  Ör.-beli építményadó 
megfelel a Helyi adó tv. 6. § c) és d) pontja szerinti elveknek és nem ellentétes az Art. indítványban megjelölt 
rendelkezéseivel sem.

6. Az érintett önkormányzat álláspontja értelmében a  Helyi adó tv. 13.  §-a feljogosítja a  helyi jogalkotót 
további, tehát a  13.  §-ban foglaltakon túli kedvezmények megállapítására. Az  érintett önkormányzat ezért 
alkotta meg az  indítványban támadott rendelkezéseket. Megjegyezte azt is, hogy a  Helyi adó tv. bizonyos 
rendelkezéseiben – így a 14/A. § (1) bekezdésében – maga is elvárja a  lakcímnyilvántartás szerinti lakóhely 
figyelembevételét.

7. Felhívta továbbá a  figyelmet a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény (a  továbbiakban: Nytv.) rendelkezéseire [3.  §, 4.  § (1)  bekezdés, 5.  § (2)–(4)  bekezdései], 
amelyek mögöttes jogszabályként funkcionálnak a  gyakorlati alkalmazásban. Fontosnak tartotta továbbá 
kiemelni az  Nytv.-ben szabályozott nyilvántartás célját, mert gyakorlati szempontból elképzelhetetlen, 
hogy az  önkormányzat közigazgatási területén lakó állampolgárok kedvezményre, illetve mentességekre 
jogosítását az érintett önkormányzat ne köthetné az annak alapjául szolgáló körülmény igazolásához.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

8. Az indítvány részben megalapozott.
9. Az érintett önkormányzat jogalkotási jogköre az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésén alapul. A megalkotott 

rendelet a T)  cikk értelmében jogszabály, amely a  32.  cikk (3)  bekezdése szerint nem lehet ellentétes más 
jogszabállyal. A helyi önkormányzat adókivetési joga a Helyi adó tv. 1. § (1) bekezdése értelmében a Helyi adó 
tv. rendelkezésein alapul, azaz végrehajtási jellegű. Következésképpen a  helyi önkormányzat adórendelete 
tartalmában nem lehet ellentétes a Helyi adó tv. rendelkezéseivel. A Kúria Önkormányzati Tanácsának a Bszi. 
rendelkezésein alapuló felülvizsgálati jogköre nem az  érintett önkormányzat adópolitikáját értékeli, hanem 
a  törvényi keretek megtartására terjed ki. Következésképpen az  nem célszerűségi, hanem törvényességi 
kontrollt jelent.

10. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az  eddigiekben következetes gyakorlatot folytatott a  vagyoni típusú helyi 
adókkal összefüggésben. Eszerint az építményadó kivetésekor – a telekadóhoz hasonlóan – a szabályozásnak 
meg kell felelnie az  arányos közteherviselés elvének, így az  adó alapja minden adóalany esetében 
az ingatlantulajdon, tartalma pedig elsődlegesen a vagyontömeg értékéhez igazodik.

11. A Helyi adó tv. 6.  § c)  pontja „az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodó” fordulatának értelmezése 
kapcsán a Kúria megállapította, hogy az a Helyi adó tv. jogegyenlőségi szabálya: az önkormányzati jogalkotó 
a  rendelet hatálya alá tartozó valamennyi adóalany esetében a kötelezettség mértékét a vagyontömegben 
megtestesülő értékhez kötheti.

12. E megállapítás fényében a Kúria a Köf.5017/2012., illetve a Köf.5076/2012. számú határozataiban azt vizsgálta, 
hogy támaszthat-e a helyi önkormányzat olyan – a 11. ponthoz képest – többletfeltételt az adókötelezettség 
alóli mentesüléshez, amely nem áll összefüggésben az adó alapját képező vagyonnal.

13. A Helyi adó tv. 6.  § d)  pontjának értelmezése körében a  Kúria megállapította, hogy a  törvényi rendelkezés 
szélesre nyitja ugyan a  helyi jogalkotó jogkörét, ám az  építményadó esetében a  mentesség a  lehetséges 
adótárgyak közül elsődlegesen a  lakásingatlanokat érinti, azon belül pedig a  lakhatás – a  tényszerű, 
életvitelszerű lakás – biztonságát helyezi előtérbe.

14. Értelmezve tehát a  Helyi adó tv. 6.  § c) és d)  pontjait, a  törvényi tartalmat a  12.  pontban hivatkozott 
eljárásokban a  Kúria megállapította, hogy az  építményadó esetében az  érintett önkormányzat nincs 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 146. szám 14579

tekintettel az adófizetési kötelezettségben érvényesülő jogegyenlőségre [a Helyi adó tv. 6. § c) pontjára] és 
a Helyi adó tv. mentességekre vonatkozó, a  lakhatás biztonságát különösen preferáló rendelkezésére [Helyi 
adó tv. 6. § d) pont] akkor, ha a vagyontömeg értékében megtestesülő teherbíró képességen túli, a tényleges 
lakhatáshoz nem kapcsolódó szempontokat is értékel. Másképpen megfogalmazva: az adókötelezettség alól 
mentesülésnek nem lehet az adóalany igazgatási jellegű nyilvántartásának függvénye.

15. A Kúria nem látott indokot arra, hogy a fentiekben ismertetett gyakorlatától a jelen eljárásában eltérjen.
16. Az Ör. 2013. január 1-jétől hatályos 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja értelmében „[a] Htv. 13.  §-ában foglaltakon 

felül mentes az  adó alól: a  magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, 
épületrész, helyiség (...).” Az 52/2012. (X. 30.) rendelettel módosított 2. § (2) bekezdés értelmében „[e] rendelet 
alkalmazásában a  tárgyi adóévre vonatkoztatva életvitelszerű tartózkodásnak minősül, ha a  tárgyév január 
1-jén a  lakcímnyilvántartásban az  adókötelezettséggel érintett lakás az  életvitelszerűen ott tartózkodó 
személy lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként van bejegyezve.”

 Az Ör. 2.  § (1)  bekezdése kiveszi az  adótárgyak közül a  magánszemély tulajdonában álló kizárólag lakás 
céljára szolgáló ingatlanokat. Figyelemmel a Helyi adó tv. 6. § d) pontjában, valamint a 13. §-ában foglaltakra, 
az érintett önkormányzat törvényesen mentesíti az adóévben az építményadó alól a lakhatás céljait szolgáló, 
magánszemélyek tulajdonát képező ingatlanokat akkor, ha az építmények a tényleges lakhatást, illetve ahhoz 
kapcsolódóan a Helyi adó tv. 6. § d) pontja szerinti szociális vagy azokhoz mérhető célokat szolgálnak.

17. Jogszerű és nem kifogásolható ezért az  a  jogalkotói szándék, amely a  mentesség szabályozásakor 
figyelemmel van a  tényleges, életvitelszerű lakáshasználat tényére. Ugyanakkor a  támadott szabályozás 
értelmében az  Ör. 2.  § (2)  bekezdése az  életvitelszerű lakáshasználat tényét a  bejelentkezés igazgatási 
aktusához köti, amely többletfeltétel a  Helyi adó tv. mentességi keretszabályaihoz képest: az  adóalany 
nem csak azt köteles igazolni, hogy az  adótárgy a  tulajdonát képező, lakhatás céljait szolgáló ingatlan, 
amelyben életvitelszerűen tartózkodnak, hanem azt is, hogy oda az  adóalany igazgatásilag bejelentkezett. 
Az  adófizetési kötelezettség alapja tehát nem csak az  ingatlan értékéhez, hanem ahhoz nem kapcsolódó 
igazgatási aktus függvénye is.

18. A Helyi adó tv. 14/A.  § (1)  bekezdésében maga a  törvényalkotó tulajdonított jelentőséget 
a  lakcímnyilvántartás adatainak. Azonban meg kell állapítani azt, hogy ebben az  esetben ezen adat, 
igazgatási aktus nem az  adókötelezettség fennállta, fenn nem állta, mértéke, hanem az  adófelfüggesztés 
szempontjából releváns. Az adófelfüggesztés késleltetett fizetési könnyítés, amely nem érinti az adómértéket, 
viszont az időtényező függvényében kamatfizetési kötelezettséget is jelent.

19. Az érintett önkormányzat hivatkozott az  Nytv. célját, hatályát és egyes fogalomhasználatát szabályozó 
rendelkezéseire. E  törvényi szabályok nem hozhatók összefüggésbe az  adókötelezettséget megállapító 
rendeleti szabályokkal. Törvényellenes az, ha az önkormányzati jogalkotó az adókötelezettség fennálltát, fenn 
nem álltát, mértékét a lakcímnyilvántartás adataitól teszi függővé, ugyanakkor az önkormányzati adóhatóság 
ellenőrzési, illetve adóigazgatási eljárása során – az  életvitelszerű lakhatás bizonyítékaként – figyelemmel 
lehet a lakcímnyilvántartás adataira.

20. Mindezen indokokra tekintettel a  Kúria megállapította, hogy az  Ör. 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja a  Helyi adó 
tv. rendelkezéseinek megfelelő mentességi szabályt állapít meg, mivel annak tartalma a  magánszemély 
életvitelszerű lakhatására tekintettel mentesíti az  adóalanyt a  helyi adó megfizetése alól. Ezért ebben 
a tekintetben a bírói kezdeményezést a Bszi. 55. § (3) bekezdése értelmében el kellett utasítania.

21. Ezzel szemben a  Bszi. 55.  § (2) a)  pont második fordulata alapján megállapította, hogy az  Ör. 2.  § 
(2) bekezdése a Helyi adó tv. 6. § d) pontjába ütközően törvényellenes, ezért azt meg kellett semmisítenie. 
A  Bszi. 56.  § (4)  bekezdése értelmében a  Kúria határozata nem érinti a  meghozatalát megelőzően létrejött 
jogviszonyokat, valamint a  belőlük származó jogokat és kötelezettségeket. Ugyanakkor folyamatban lévő 
perekben kizárhatja a  törvényellenes rendelkezés alkalmazását. A  Kúria ennek megfelelően a  Bszi. 56.  § 
(5) bekezdése alapján kizárta a törvényellenesnek minősített rendeleti szabályozás perbeli alkalmazását, ami 
egyben általános alkalmazási tilalmat is jelent.

A döntés elvi tartalma

22. Törvényellenes az, ha az önkormányzati jogalkotó az adókötelezettség fennálltát, fenn nem álltát, mértékét 
a  lakcímnyilvántartás adataitól teszi függővé, ugyanakkor az  önkormányzati adóhatóság ellenőrzési, 
illetve adóigazgatási eljárása során – az  életvitelszerű lakhatás bizonyítékaként – figyelemmel lehet 
a lakcímnyilvántartás adataira.
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Alkalmazott jogszabályok

23. Alaptörvény T) cikk (1) bekezdés; 1990. évi C. törvény 6. §, 13. §, 14/A. §, 1992. évi LXVI. törvény 3. §, 4. §, 5. §

Záró rész

24. A Magyar Közlönyben – és az  önkormányzati rendelettel azonos módon – való közzététel elrendelésére 
a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

25. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. szeptember 23.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 39/2014. (X. 29.) OGY határozata
a Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról*

Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 14. § (2) bekezdés 
l) pontja alapján

Lezsák Sándort és
dr. Simicskó Istvánt

a Hungarikum Bizottság tagjának

delegálja.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Mirkóczki Ádám s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. október 27-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 409/2014. (X. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Yim Geun-hyeong rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Koreai Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2014. október 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. október 17.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04929-1/2014.
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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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